Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de participare:
1.Condiţii generale :
a) cetatenia romana si domiciliul in Romania;
b) cunoasterea limbii romane, scris si vorbit;
c) varsta de minimum 18 ani impliniti;
d) capacitate deplina de exercitiu;
e) stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza, atestata pe baza
de examen medical de specialitate;
f) indeplinesc conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica;
g) indeplinesc conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice;
h) nu au fost condamnaţi pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului
sau contra autoritatii, infractiuni de coruptie si de serviciu, infractiuni care impiedica
infaptuirea justitiei, infractiuni de fals ori a unei infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o
incompatibila cu exercitarea functiei publice;
i) nu au fost destituiţi dintr-o functie publica sau nu le-a incetat contractul individual de
munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;
j) nu au desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege.
2.Condiţii specifice postului:
1). Pentru funcţia publică de execuţie inspector, cls.I, grad profesional asistent, în
cadrul Compartimentului activităţi agricole:
-studii universitare de licentă absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de
lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta
-minim 1 an vechime în specialitatea studiilor
2). Pentru funcţia publică de execuţie consilier, cls.I, grad profesional debutant, în
cadrul Compartimentului activităţi agricole
-studii universitare de licentă absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de
lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, în domeniul științelor
inginerești- ingineria resurselor vegetale și animale.
-nu necesita vechime în specialitatea studiilor
Dosarele de concurs se vor depune de către candidați in termen de 20 de zile de
la publicarea anunțului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, la sediul Primăriei
comunei Podari şi trebuie să cuprindă obligatoriu documentele prevăzute de art. 49 din H.G.
nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

