
 

Primaria comunei Fitionesti, judet Vrancea organizeaza urmatoarele concursuri: 

1) Pentru  functia publica de executie de consilier juridic, clasa I, grad 
profesional debutant-post vacant in cadrul Compartimentului Juridic ce 
face parte din aparatul de specialitate al primarului comunei Fitionesti, 
judet Vrancea: 
 

• data pana la care se depun dosarele de inscriere: in maximum 20 de zile 
de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a 
III-a ; 

• locul depunerii dosarelor: sediul Primariei comunei Fitionesti, judet 
Vrancea; 

• data/ora concursului – proba scrisa: 23.07.2018, ora 10:00 
                                     -interviul: 25.07.2018, ora 10:00 

• conditii generale de participare la concurs: 
Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 

188/1999 pentru Statutul Functionarilor Publici(r2), cu modificarile si completarile 
ulterioare. 

• Conditii specifice: 

-Studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de 
lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul juridic; 

-Cunostinte de operare calculator: nivel mediu; 
-Permis de conducere: categoria B. 
 

• Bibliografie propusa: 

1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata; 
3. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si 

completarile ulterioare; 
4. Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, 

republicata; 
5. Codul Civil – CARTEA A II-A DESPRE FAMILIE 
6. Codul de Procedura Civila – Actiunea civila, Termene procedurale, Caile de atac; 
7. Constitutia Romaniei 

 

2) Pentru functia publica de executie de consilier, clasa I, grad profesional 
asistent- post temporar vacant in cadrul Compartimentului Asistenta 



Sociala ce face parte din aparatul de specialitate al primarului comunei 
Fitionesti, judet Vrancea. 
 

• data pana la care se depun dosarele de inscriere: in maximum 8 zile de 
la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a III-a  

• locul depunerii dosarelor: sediul Primariei comunei Fitionesti, judet 
Vrancea 

• data/ora concursului – proba scrisa: 09.07.2018, ora 10:00 
                                    -interviul: 11.07.2018, ora 10:00 

• conditii generale de participare la concurs: 
Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 

188/1999 pentru Statutul Functionarilor Publici(r2), cu modificarile si completarile 
ulterioare. 

• Conditii specifice: 
• Studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de 

lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta; 
• Cunostinte de operare calculator: nivel mediu; 

Permis de conducere: categoria B. 

3) Pentru post contractual de conducere vacant de Sef serviciu Voluntar 
pentru Situatii de urgenta, in cadrul Compartimentului Secretariat 
Administrativ al comunei Fitionesti, judet Vrancea. 
 
Concursul se va desfasura la sediul primariei  dupa cum urmeaza: 
              -proba scrisa 12.07.2018,ora 11:00 
              -interviul: 16.07.2018, ora 11:00 
 

Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in 10 zile de la publicarea 
anuntului in Monitorul Oficial partea a III-a si trebuie sa contina obligatoriu 
documentele prevazute la art. 6 din Regulamentul cadru aprobat prin Hotararea 
Guvernului nr. 286/2011 si anume: 

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice 
organizatoare; 
    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, 
după caz; 
    c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă 
efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor 
specifice; 
    d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să 
ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor; 
    e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care 
să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 



    f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel 
mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de 
către unităţile sanitare abilitate; 
    g) curriculum vitae; 
    h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului- aviz psihologic. 
Relatii suplimentare se pot obtine la sediul institutiei si la telefon 0237677822 sau 
0787523957, persoana de contact: primar Iordache Cazacu. 
 

B I B L I O G R A F I E 
la concursul pentru ocuparea unui post de coducere de Sef SVSU la nivelul UAT 

Fitionesti 

 
1. Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;  

2. Legea nr. 477 din 08/11/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual 

din autorităţile şi instituţiile publice; 

3. Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

4.  Legea  nr. 481/2004 privind protecţia civilă, modificată şi completată prin legea 

nr. 212/2006. 

5. Legea nr 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor. 

6.  Hotărîrea Guvernului României nr 308/1995 privind organizarea şi 

funcţionarea în domeniul apărării civile. 

7. OUG nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de 

Urgenta, aprobat cu Legea 15/2005 

 

4) Primaria Comunei Fitionesti ,Judetul Vrancea ,organizeaza concurs pentru ocuparea 
unui post contractual vacant de SOFER in cadrul Compartimentului Administrativ din 
cadrul UAT Fitionesti. 
 
Concursul se va desfasura la sediul primariei  dupa cum urmeaza: 
              -proba scrisa 12.07.2018,ora 11:00 
              -interviul: 16.07.2018, ora 11:00 
 

Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in 10 zile de la publicarea 
anuntului in Monitorul Oficial partea a III-a si trebuie sa contina obligatoriu 
documentele prevazute la art. 6 din Regulamentul cadru aprobat prin Hotararea 
Guvernului nr. 286/2011 si anume: 



a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice 
organizatoare; 
    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, 
după caz; 
    c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă 
efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor 
specifice; 
    d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să 
ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor; 
    e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care 
să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 
    f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel 
mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de 
către unităţile sanitare abilitate; 
    g) curriculum vitae; 
    h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului- aviz psihologic. 
Relatii suplimentare se pot obtine la sediul institutiei si la telefon 0237677822 sau 
0787523957, persoana de contact: primar Iordache Cazacu. 
 

BIBLIOGRAFIE propusa pentru ocuparea postului vacant de SOFER 
 
1.  O.U.G. nr. 195/2002 privind Circulatia pe drumurile publice ,republicata; 
2.  Legea 477/2004 privind Codul de conduit al personalului contractual din autoritatile 
si institutiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare 
3.  Codul Rutier-    actualizat. 
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