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R O M Â N I A  

J U D E Ţ U L  B U Z Ă U  

PRIMĂRIA COMUNEI BECENI 

Telefon: 0238 528631/ fax 0238520398 

E-mail: primariabeceni@yahoo.com 

Nr .2474/5.04.2018 

Primăria comunei Beceni, județul Buzău organizează   concurs de recrutare pentru 

ocuparea funcţiei publice de execuție vacante - inspector, clasa I, grad principal –în cadrul 

Serviciului Public Comunitar Local  de Evidența Persoanei  Beceni . 

Probele stabilite pentru concurs:  

Proba scrisă, care va avea loc în data de 7.05 2018 – ora 1000 

Proba  interviu, care va avea loc în data de 9.05.  2018 –ora 10°°. 

Probele de concurs se vor susține la sediul Primăriei comunei Beceni, județul Buzău. 

Condiţii de participare la concurs: 

1. Condiţiile generale, prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul 

funcţionarilor publici, republicata, cu modificările şi completările ulterioare 

2. Condiţiile specifice: 

- Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă 

durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.  

- Vechimea în specialitatea studiilor, necesară ocupării funcției publice, potrivit art. 57 alin 

(5) lit. „b” din Legea nr.  188/1999,  privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 

modificările şi  completările  ulterioare – 5  (cinci) ani; 

- cunoştinţe de operare PC , dovedite cu certificat/atestat/diploma. 

BIBLIOGRAFIA:    

1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările 

si completările ulterioare; 

2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, (r1); 

3. Constituția României 

4. Ordonanța Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu 

modificările și completările ulterioare 
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5. Ordonanța Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi 

actele de identitate ale cetăţenilor români, cu modificările și completările 

ulterioare 

6. Hotărârea Guvernului nr. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor  

metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, 

domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, cu 

modificările și completările ulterioare 

7. Legea 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată cu modificările 

și completările ulterioare 

8. Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor  cu privire la  prelucrarea datelor 

cu character personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și 

completările ulterioare. 

În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării 

anunțului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul Primăriei comunei 

Beceni, candidații depun dosarul de concurs, care va conține în mod 

obligatoriu: 

    a) formularul de înscriere; 

    b) curriculum vitae, modelul comun european;  

    c) copia actului de identitate; 

    d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă 

efectuarea unor specializări şi perfecţionări; 

    f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator 

pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în 

specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; 

    g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată 

cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al 

candidatului; 

    i) cazierul judiciar; 
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    j) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau 

lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia. 

 

Formularul de înscriere se pune la dispoziție candidaților prin secretarul comisiei de 

concurs din cadrul autorității sau instituției publice organizatoare a concursului. 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de 

documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către 

secretarul comisiei de concurs. 

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declarație pe proprie răspundere. În acest caz, 

candidatul declarat admis la selecția dosarelor are obligația de a completa dosarul 

de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar 

nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma 

selecției dosarelor, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire. 

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele 

emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății 

Publice. 

În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere 

a dosarelor, comisia de concurs are obligația de a selecta dosarele de concurs pe 

baza îndeplinirii condițiilor de participare la concurs. Rezultatele selectării dosarelor 

de înscriere se afișează de către secretarul comisiei de concurs, cu mențiunea 

„admis” sau „respins”, însoțită de motivul respingerii dosarului, la sediul autorității ori 

instituției publice organizatoare a concursului. Până în ultima zi prevăzută pentru 

selecția dosarelor, membrii comisiei de concurs pot solicita candidaților informații sau 

alte documente relevante din categoria celor prevăzute anterior, pentru desfășurarea 

concursului. 

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei comunei Beceni din sat Beceni, nr. 

135, comuna Beceni, județul Buzău,  cod poștal 127025, persoană de contact  doamna 

Pârvu Mirela- consilier, telefon 0238528631/ fax 0238520398.  

           Primar,                                                                     Secretar, 

Dumitru – Laurențiu CONSTANTIN                                  Elena CÂRCEI 


