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Nr.3555/04.11.2015  
                                   ANUNT 

 
 Primăria comunei Parva Judetul Bistrita - Nasaud organizeaza în 
perioada 21 – 23 decembrie 2015, concurs/examen de recrutare in baza 
H.G. nr. 611/2008 pentru ocuparea funcției publice vacante de execuție de 
referent III debutant stare civila, autoritate tutelara si asistenta sociala din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Parva. 
 

I. Condiţii generale: 

Candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

II. Condiţii specifice: 

Studii universitare de licența absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lunga durata 
absolvite cu diploma de licență sau echivalenta. 

III. Acte necesare  : 

 
Dosarele de inscriere la concurs/examen se depun la regislatura primariei comunei Parva si trebuie sa 

conțină in mod obligatoriu documentele prevazute la art. 49 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 și se 

depun in termen de 20 de zile de la data publicarii anunțului in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a III-

a, respectiv pana la data de 09.12.2015, ora 16,00 și vor cuprinde urmatoarele documente: 

 formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de 

concurs/examen , funcționar din cadrul Primăriei comunei Parva; 

 copia actului de identitate; 

  copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; 

 copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după 

caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; 

 cazierul judiciar  
 adeverinţa 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; 

  declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de 

poliţie politică. 

 

  Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi 

calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice. 

  Copiile de pe actele solicitate  se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, 

care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. 

 

  Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs din 

cadrul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului/examenului. 



IV.  Desfăşurare a concursului/examen: 

  Concursu/examen se va desfăşura la sediul Primariei comunei Parva   nr. 162, judeţul 
Bistrița-Năsăud. 

   
Dosarele de înscriere la concurs se depun de către candidați în termen de 20 de zile de 

la data publicarii anunțului in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a III-a,  respectiv în perioada 
20 noiembrie 2015 – 09 decembrie ora 16.00  2015; 

   
Concursul/examen constă în 3 etape: 
 

1. Selecția dosarului de înscriere care va avea loc până la data de 16 
decembrie2015, adică în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării 
termenului de depunere a dosarelor de înscriere la examen; 
 

2. Proba scrisă va avea loc în data de 21 decembrie ora 10,  la sediul Primăriei 
comunei Parva; 

 
3. Proba interviului va avea loc în data de 23 decembrie 2015 ora 10,  la 

sediul Primăriei comunei Parva; (cu acordul tuturor candidaţilor sau la cererea scrisă a 

acestora şi cu acordul membrilor comisiei de concurs, preşedintele comisiei de concurs/examen 

poate aproba reducerea termenului prevăzut pentru susţinerea interviului, cu 
îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:  

a) toţi candidaţii au luat cunoştinţă despre rezultatul probei scrise;  

b) niciunul dintre candidaţi nu intenţionează contestarea rezultatului obţinut la proba scrisă.) 
 

Proba scrisă și interviul se punctează cu maxim 100 puncte fiecare: Punctajul minim 
pentru promovarea fiecărei probe de examen este de minim 50 de puncte:  
Punctajul final necesar pentru promovarea examenului este de minim 50 de puncte și se 
calculează prin însumarea punctajelor obținute la proba scrisă și la interviu. 

 
V. Rezultatul final al concursului/examenului se comunică candidaților, prin afișare 

la avizierul instituției , în termen de 3 zile lucrătoare de la susținerea interviului. 
 
Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la 
data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului 
probei scrise ori a interviului, la sediul Primăriei comunei Parva, sub sancţiunea 
decăderii din acest drept. 
 

 
VI. Constituirea comisiei de concurs/examen şi a comisiei de soluţionare a 

contestaţiilor se va face prin dispoziţie a primarului Comunei Parva  cu aplicarea 
corespunzătoare a titlului II cap.2 secţiunea a 3-a- Constituirea comisiilor de 
concurs/examen şi de soluţionare a contestaţiilordin Hotărârea Guvernului nr. 
611/2008, cu modificările ulterioare – cu minim 20 zile înaintea desfățurării concursului, 
respectiv 30 NOIEMBRIE  2015. 

 
VII. Publicitatea se va asigura de către Primaria Comunei Parva . 
Condiţiile de participare şi condiţiile de desfăşurare a concursului/exemen, bibliografia, 

tematica şi alte date necesare desfăşurării concursului/examen se afişează la avizierul Primăriei 
comunei Parva cu 30 de zile înainte de data organizării concursului/examen.  
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