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ANUNT  CONCURS 
 

 Primăria  comunei  Potlogi,județul  Dâmbovița , organizează in data  de  20 ianuarie 2021   
concurs  de  recrutare  pentru ocuparea unei   funcții  publice de  execuție  vacantă , de   
inspector, clasa I, grad  profesional  debutant,nivelul  studiilor  S,in  cadrul  Serviciului Public 
Comunitar  Local de Evidență a Persoanelor Potlogi, 
Durata normala de lucru este de 8 ore/zi respectiv 40 ore/saptamana. 
 Concursul  de  recrutare va  avea  loc  la  sediul  Primăriei  comunei Potlogi, județ  
Dâmbovița, str. Constantin  Brâncoveanu , nr.  63,județ  Dâmbovița. 
-Publicarea  se  face  in  data  de 17.12.2020 pe  pagina  de  internet  a  Primăriei  comunei  
Potlogi,județ  Dâmbovița  și  pe site-ul Agenției  Naționale  a  Funcționarilor   Publici . 
 Dosarele  de  inscriere la concurs  se  pot  depune  in  perioada  17.12.2020 până  la  
data  de 05.01.2021,ora  15,00  la  sediul Primăriei  comunei  Potlogi- Compartiment  resurse  
umane. 
 -selecția  dosarelor  va  avea  loc in termen  de  maxim 5  zile  lucrătoare  de  la  data  
expirării  termenului  de  depunere a  dosarelor -  06.01.2021-12.01.2021 
 Data  si  ora  desfășurării  concursului : 
     20.01.2021,ora 10,00 -  proba  scrisă 
     26.01.2021,ora  10,00-  proba  interviu 
 Condiții  generale  pentru  participarea  la  concurs : 
- candidații  trebuie  să  indeplinească  condiții  generale  prevăzute  de  art. 465 alin(1)  din  
Ordonanța  de  Urgența nr. 57/2019  privind  Codul  Administrativ, cu  modificările  și  
completările  ulterioare. 
 Condiții  specifice  pentru  participarea  la  concurs: 
- studii universitare  de  licență  absolvite  cu diploma  de  licență  sau  echivalentă  
-vechime  in  specialitatea  studiilor  necesare  executarii  funcției  publice :  nu  este  cazul. 
 Dosarul  de inscriere  la  concurs  , conform   prevederilor  art.  49  din  H.G. nr. 
611/2008 pentru  aprobarea  normelor  privind  organizarea  dezvoltarea  carierei  funcționarilor  
publici ,va  cuprinde : 
a)  formularul  de  inscriere 
b) curriculum vitae , modelul  comun  european 
c) copia  actului  de  identitate 
d) copiile  diplomelor  de  studii , certificatelor  si  altor  documente  care  atestă  efectuarea  unor  
specializări  si  perfecționări. 
e) copie  a  diplomei  de  master  sau  de  studii   postuniversitare  in  domeniul  administrației  
publice , management  ori  in  specialitatea  studiilor  necesare exercitării  funcției  publice , după  
caz 



f) copia  carnetului  de  muncă  si  după  caz , a  adeverinței  eliberate  de  angajator  pentru  
perioada  lucrată , care  să  ateste  vechimea  in  muncă și, după  caz,  in  specialitatea  studiilor  
necesare  ocupării  funcției   publice 
g)copia  adeverinței  care atestă  starea de  sănătate  corespunzatoare  eliberată cu  cel  mult 6 
luni  anterior  derulării  concursului  de  către  medicul  de  familie  al  candidatului. 
h) copia  adeverinței  care  atestă  starea  de  sănătate  corespunzatoare  pentru  efort  fizic ,  in  
cazul  funcțiilor  publice  pentru  a  caror  ocupare  este  necesară  indeplinirea  unor  condiții  
specifice  care  implică  efort  fizic  si  se  testează  prin  proba  suplimentară 
i)cazierul  judiciar 
j)declarația  pe  propria  răspundere  sau  adeverința  care  să  ateste  calitatea sau  lipsa  calitații  
de  lucrator  al  Securității  sau  colaborator  al  acesteia . 
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