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                      ANUNŢ 
Nr.SRUJ 131.02.03.2023                               

 

   

        În temeiul art. 14  din HG nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului –  cadru  
    privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar 
    plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Direcția Locală de 

   Evidență a Persoanelor Sector 6, organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii  
    contractuale de execuție vacante de: 

    • inspector de specialitate debutant, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, 
durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, 40 de ore/săptămână din cadrul 
Compartimentului Logistică, Comunicare, Registratură Generală - Serviciul Economic  

        Desfăşurarea concursului: 
    • Proba scrisă: 23. 03. 2023, ora 1000; 
    • Proba interviu: 28. 03. 2023, ora 1000; 
        Locul de desfăşurare: Direcția Locală de Evidență a Persoanelor Sector 6, Serviciul Resurse
    Umane, Juridic, din Str. Drumul Taberei  nr. 18, sector 6, Bucureşti. 
         Dosarele de înscriere la concurs se depun la Serviciul Resurse Umane, Juridic, în termen
    de 10 de zile lucrătoare de la data afișării anunțului pentru ocuparea postului vacant,  
    respectiv 02.03.2022 – 15.03.2023, în intervalul orar 900 – 1530 de luni până joi și vineri în 
    intervalul  orar 900 – 1300. 
         Data limită de depunere a dosarelor este 15.03.2023. 
         Selecția dosarelor de concurs are loc în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la  
                   expirarea termenului de depunere a dosarelor, respectiv în perioada 16.03.2023 –  
    17.03.2023.      
         Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afișează în termen de 1 zi lucrătoare de la 
    expirarea termenului de selecție a dosarelor de concurs, respectiv în data de 20.03.2023, la 
    sediul și pe pagina de internet a instituției: https://evidentapersoanelor6.ro.  
         Comunicarea rezultatelor probei scrise și interviului, după caz, se face în termen de  
    maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei, prin afișare la sediul și pe pagina de 
    internet a instituției: https://evidentapersoanelor6.ro. 
         Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de 
    la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei 
    scrise și a interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept, iar comunicarea rezultatelor 
    se face prin afișare la sediul și pe pagina de internet a instituției imediat după soluționarea 
    contestațiilor. 
         Rezultatele finale se afișează în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea  
    termenului de soluționare a contestațiilor pentru ultima probă a concursului. 

   Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 15 din HG nr. 1336/2022 
    pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei  
    personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și 
    completările ulterioare, după cum urmează: 

   a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat 
    parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației  
    Elvețiene; 

   b) cunoaște limba română, scris și vorbit; 
   c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

    republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
   d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

    adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare   
    abilitate;  
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   e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții  
    specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; 

   f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității  
    naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu,  
    infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o 
    persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care 
    candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea; 

   g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de 
    a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a 
    folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a 
    interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii; 

   h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul 
    național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare 
    a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 
    privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu  
    modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h). 

   Cerințe specifice: 
   - persoana să aibă cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene 

    sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România, potrivit       
    art. 542 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

   - prin excepție de la condiția prevăzută la art. 542 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019, cu 
    modificările și completările ulterioare, pot fi angajaţi şi cetăţeni străini, cu respectarea  
    regimului stabilit pentru aceştia prin legislaţia specifică şi legislaţia muncii, potrivit art. 542 
    alin.(2) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

   Dosarul de înscriere depus de către candidați la concursul de recrutare, va conține în mod 
    obligatoriu următoarele documente: 
    a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2; 
    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, 
    aflate în termen de valabilitate; 
    c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de 
    nume, după caz; 
    d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea 
    unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice 
    ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; 
    e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, 
    care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea  
    postului; 
    f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar; 
    g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către 
    medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni 
    anterior derulării concursului; 
    h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni 
    prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu 
    privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau 
    asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și  
    funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare,  
    pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau 
    protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune 
    contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de 
    persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei 
    persoane; 
    i) curriculum vitae, model comun european. 
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    ◊ Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele  
    emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului  
    sănătății.  
    Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care 
    atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de 
    handicap, emis în condițiile legii. 

    ◊ Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) lit. b)-e), precum și copia certificatului de încadrare       
    într-un grad de handicap prevăzut la alin. (3) se prezintă însoțite de documentele originale, 
    care se certifică cu mențiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de  
    concurs. 
    ◊ Documentul prevăzut la alin. (1) lit. f) poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere 
    privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și 
    care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor privind   
    antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea 
    certificatelor de cazier judiciar are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul 
    documentului prevăzut la alin. (1) lit. f), anterior datei de susținere a probei scrise și/sau 
    probei practice. În situația în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la  
    concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu 
    eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către 
    autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului, potrivit legii. 
    ◊ Documentul prevăzut la alin. (1) lit. h) poate fi solicitat și de către autoritatea sau instituția 
    publică organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii. 
    ◊ În funcție de decizia conducătorului autorității sau instituției publice, dosarele de concurs 
    se depun la compartimentul resurse umane sau, după caz, la compartimentul care asigură 
    organizarea și desfășurarea concursului sau pot fi transmise de candidați prin Poșta Română, 
    serviciul de curierat rapid, poșta electronică sau platformele informatice ale autorităților sau 
    instituțiilor publice înăuntrul termenului prevăzut la art. 34. 
    ◊ În situația în care candidații transmit dosarele de concurs prin Poșta Română, serviciul de 
    curierat rapid, poșta electronică sau platformele informatice ale instituțiilor sau autorităților 
    publice, candidații primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de 
    către aceștia și au obligația de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele 
    prevăzute la alin. (1) lit. b)-e) în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul  
    desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării probei scrise/practice, 
    după caz, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de angajare. 
    ◊ Transmiterea documentelor prin poșta electronică sau prin platformele informatice ale 
    autorităților sau instituțiilor publice se realizează în format pdf cu volum maxim de 1 MB, 
    documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă. 
    ◊ Nerespectarea prevederilor mai sus menționate, conduce la respingerea candidatului. 
    ◊ Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilități poate înainta comisiei de 
    concurs, în termenul prevăzut, respectiv 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului,  
    propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilității probelor de 
    concurs. 
    Condiţii specifice, conform fișei postului: 
    1. Nivelul studiilor: Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau  
    echivalentă  în domeniile: științe administrative sau științe inginerești; 
    Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 0 ani  
 
    Bibliografia și tematica: 

     1. Constituția României, republicată 
          cu tematica Principii generale. Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale 
        2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor 
    de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
          cu tematica Libertatea de circulație, dreptul la libera alegere a domiciliului și accesul în  
    locurile publice 
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        3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați,  
    republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
          cu tematica Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii 
        4. Titlul I si II ale părții a VI-a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu  
     modificările și completările ulterioare 
          cu tematica Statutul funcționarilor publici 
        5. O.U.G. nr. 97/2005, privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale  
    cetăţenilor români, cu modificările şi completările ulterioare; 
          cu tematica Capitolul II - Organizarea și administrarea R.N.E.P. Capitolul III - Actele de  
    identitate Capitolul IV - Domiciliul și reședința Capitolul V - Sancțiuni 
        6. H.G. nr. 295/ 2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a  
    dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale  
    cetăţenilor români, precum și pentru stabilirea formei și conținutului actelor de identitate, 
    ale dovezii de reședință și ale cărții de imobil; 
          cu tematica Capitolul II - Organizarea evidenței persoanelor Capitolul III - Înregistrarea și  
    actualizarea datelor privind persoana fizică Capitolul IV - Eliberarea actelor de identitate  
    Capitolul V - Stabilirea reședinței Capitolul VI - Organizarea și actualizarea evidenței  
    locatarilor prin cartea de imobil Capitolul VII - Furnizarea sau verificarea unor date cu  
    caracter personal din R.N.E.P. 
        7. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public, cu modificările şi 
    completările ulterioare; 
          cu tematica Capitolul II - Organizarea și asigurarea accesului la informațiile de interes public 
    Capitolul III - Sancțiuni 
        8. Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 
    al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor 
    fizice și în ceea se privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera  
    circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE; 
          cu tematica Capitolul II - Reguli speciale privind prelucrarea unor categorii de date cu  
    caracter personal Capitolul III - Derogari Capitolul IV - Responsabilul cu protecția datelor  
    Capitolul V - Organisme de certificare 
        9. Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi  
    completările ulterioare; 
          cu tematica Capitolul II - Întocmirea actelor de stare civilă Capitolul II indice 1 - Schimbarea 
    pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice Capitolul III - Înscrierea mențiunilor în 
    actele de stare civilă Capitolul IV - Reconstituirea și întocmirea ulterioară a actelor de stare 
    civilă Capitolul V - Anularea, modificarea, rectificarea sau completarea actelor de stare civilă 
    si a mențiunilor Capitolul VI - Conținutul și forma actelor de stare civilă. Păstrarea  
    registrelor de stare civilă 
        10. H.G. nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a  
    dispoziţiilor în materie de stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare; 
          cu tematica Capitolul II - Înregistrarea actelor de stare civilă Capitolul III - Înscrierea  
    mențiunilor în registrele de stare civilă Capitolul IV - Reconstituirea și întocmirea ulterioară 
    a actelor de stare civilă Capitolul V - Anularea, modificarea, completarea sau rectificarea 
    actelor de stare civilă si a mențiunilor înscrise pe marginea acestora Capitolul VI -  
    Atribuirea, înscrierea și gestionarea C.N.P. Capitolul VII - Înregistrarea actelor de stare civilă 
    în caz de mobilizare, război ori participare la misiuni de menținere a păcii sau în scop  
    umanitar Capitolul VIII - Eliberarea certificatelor de stare civilă 
        11. Legea nr. 21/1991 – Legea cetăţeniei române, republicată, cu modificările şi  
    completările ulterioare; 
          cu tematica Capitolul II - Dobândirea cetățeniei române Capitolul III - Procedura acordării 
    cetățeniei române Capitolul IV - Dovada cetățeniei române Capitolul V - Pierderea  
    cetățeniei române 
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        12. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată; 
          cu tematica Capitolul I - Dispoziții generale Capitolul II - Proceduri privind participarea  
    cetățenilor și asociațiilor legal constituite la procesul de elaborare a actelor normative și la 
    procesul de luare a deciziilor 

 
    Coordonate de contact: 
    Adresa de corespondență: Str. Drumul Taberei nr. 18, sector 6, Bucureşti; 
    telefon/fax: 0728980039, e - mail: mic.silvia@dlep6.ro 
    Persoana de contact: Mic Silvia, Inspector – Serviciul Resurse Umane, Juridic 
 
 
 
         

 

 

 

 

 

 

 


