PRIMĂRIA COMUNEI VULTUREȘTI
Nr.114 / 14.01.2021
ANUNŢ
Primăria Comunei Vulturesti Judetul Olt organizează concurs de recrutare pentru ocuparea
unei funcții publice de execuție vacante, după cum urmează:
A. DENUMIREA FUNCŢIEI PUBLICE DE EXECUȚIE
Denumirea funcției: Referent
Clasa: III
Gradul profesional: Debutant
Structura:Compartimentul Gestiunea Curentă a Resurselor Umane și Funcțiilor Publice, Asistență și
Protecție Socială, Autoritate Tutelară și Stare Civilă din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Vulturești.
Durata timpului de muncă: durată normală a timpului de muncă.
B.

PROBE DE CONCURS

1. Selecția dosarelor de înscriere;
2. Proba scrisă;
3. Interviul.
C. CONDIŢII GENERALE ȘI SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS
are cetăţenia română şi domiciliul în România;
cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
are capacitate deplină de exerciţiu;
este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de
sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv
pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în
condiţiile legii;
6) îndeplineşte condiţiile de studii: studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă
de bacalaureat;
7) îndeplineşte condiţiile specifice de vechime în specialitatea studiilor: nu necesită vechime;
8) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
9) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra
autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei,
infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea
funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau
dezincriminarea faptei;
10) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea
în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
11) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru
motive disciplinare în ultimii 3 ani;
12) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

1)
2)
3)
4)
5)

D. CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
1. Perioada de depunere a dosarelor de înscriere la concurs – dosarele se depun în termen de 20
zile de la data publicării anunțului (în perioada 14.01.2021-02.02.2021).
2. Selecția dosarelor de înscriere: 03.02.2021-09.02.2021
3. Data și ora probei scrise: 15.02.2021, ora 10.00
4. Locul/locația desfășurării probelor:Sediul Primăriei Comunei Vulturești, Strada Principală, nr.24
5. Interviul – în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

E. ACTE OBLIGATORII LA DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS
1.
2.
3.
4.

formularul de înscriere conform anexei nr.3 la H.G. nr.611/2008, cu modificările și completările ulterioare;
curriculum vitae, modelul comun european;
copia actului de identitate;
copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și
perfecționări;
5. copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste
vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru
exercitarea profesiei, conform modelului orientativ prevăzut în anexa 2D la H.G. nr.611/2008, cu modificările
și completările ulterioare;
6. copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior
derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
7. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice
pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează
prin probă suplimentară;
8. cazierul judiciar;
9. declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau
adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile
prevăzute de legislaţia specifică.
 Copiile de pe actele depuse la dosar se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale,
care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
 Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea
acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în
situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia
certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.
F. BIBLIOGRAFIA
– PROPUNERE –
1. Constituția României, republicată;
2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019, cu modificările şi
completările ulterioare;
3. Ordonanţa Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de
discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
5. Ordonanţa Guvernului nr.41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a
numelor persoanelor fizice, cu modificările și completările ulterioare;
6. Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
7. Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător
funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu
modificările și completările ulterioare;
8. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și
completările ulterioare;
9. Hotărârea de Guvern nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, modificată prin
Hotărârea Guvernului nr.478/2016;
10. Legea nr.53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

G. ATRIBUȚIILE FUNCȚIEI PUBLICE PENTRU CARE SE ORGANIZEAZĂ CONCURS,
PREVĂZUTE ÎN FIȘA POSTULUI
Atribuțiile funcției publice de referent, clasa III, grad profesional debutant la Compartimentul Gestiunea
Curentă a Resurselor Umane și Funcțiilor Publice, Asistență și Protecție Socială, Autoritate Tutelară și Stare Civilă
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vulturești sunt următoarele:
- Asigură întocmirea formalităţilor privind scoaterea la concurs a posturilor şi a promovărilor din cadrul aparatului
de specialitate şi răspunde de organizarea în condiţii optime a procedurilor specifice concursurilor – recrutarea şi
selecţia candidaţilor pentru funcţii publice şi contractuale.
- Răspunde şi se asigură de publicitatea posturilor vacante scoase la concurs pe pagina de internet a instituţiei, în
mass-media locală şi la sediul acesteia;
- Asigură secretariatul comisiilor de concurs/examen pentru ocuparea posturilor vacante şi întocmeşte
documentaţiile privind încadrarea în muncă a candidaţilor declaraţi admişi, pe baza proceselor verbale ale
comisiilor de concurs/examen în conformitate cu prevederile legale;
- Efectuează lucrări privind încheierea, modificarea, suspendarea şi încetarea raportului de serviciu, şi/sau a
contractului de muncă pe perioadă nedeterminată şi determinată, precum şi acordarea
tuturor drepturilor prevăzute de legislaţia privind funcţia publică şi de legislaţia muncii pentru personalul din aparatul
de specialitate
- Colaborează cu personalul de conducere în vederea întocmirii fişelor de post, răspunde şi ţine evidenţa acestora
pentru posturile ocupate din cadrul aparatului de specialitate, conform prevederilor legale;
- Întocmeşte, gestionează şi răspunde de dosarele profesionale ale funcţionarilor publici, precum şi de dosarele
personale ale personalului contractual conform prevederilor legale;
- Colaborează la fundamentarea necesarului de cheltuielile de personal prevăzute în buget cu conducerea
compartimentului Buget contabilitate taxe si impozite
- Răspunde de întocmirea situaţiei privind planificarea concediilor de odihnă, în vederea aprobării de către Primar
şi umăreşte respectarea ei;
- Intocmeste la cerere, adeverinţe privind calitatea de salariat, privind vechimea în muncă, privind drepturile
salariale brute (salarii de încadrare, sporuri de conducere, salar de merit, spor de vechime etc.);
- Solicită personalului din aparatul de specialitate completarea şi/sau actualizarea declaraţiilor de avere, a
declaraţiilor de interese, a declaraţiilor personale şi asigură gestiunea acestor documente, conform legislaţiei în
vigoare.
- Răspunde de preluarea şi păstrarea declaraţiilor de avere şi a celor de interese ale angajaţilor angajaţilor
aparatului de specialitate precum şi de publicarea acestora pe pagina de internet a instituţiei confom legii;
- Elaborează şi propune Primarului Regulamentul de ordine interioară si Răspunde de aplicarea prevederilor din
acesta;
- Participă la elaborarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate alături de
compartimentul juridic pe care îl elaboraeaza si supune aprobării Primarului şi adoptării Consiliului Local;
- Întocmeşte şi actualizează Registrul de evidenţă a salariaţilor şi Registrul de evidenţă a funcţionarilor publici,
conform legislaţiei în vigoare;
- Centralizează, conform prevederilor legale, rapoartele de evaluare ale funcţionarilor publici şi fişele de evaluare a
performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual,
- Răspunde de întocmirea Planului de formare profesională al angajaţilor pe care îl supune aprobării Primarului;
- Răspunde de intocmirea si evidenţa planificării şi participării angajaţilor la diverse forme de perfecţionare
profesională;
- La solicitarea justificată a şefilor, aprobată de către Primar, întocmeşte documentaţia necesară supunerii spre
aprobare a Consiliului Local pentru transfomarea unor posturi vacante, prevăzute în statul de funcţii pe care o
transmite ANFP;
- Asigură legătura instituţiei cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici de către care este coordonat metodologic
- Răspunde de acordarea şi/sau reţinerea unor drepturi, documente, ale angajaţilor în condiţiile legii la încetarea
raporturilor de serviciu sau a contractului de muncă;
- Răspunde de confidenţialitatea datelor la care are acces, în afara celor cu caracter public;
- Asigură arhivarea documentelor pe care le instrumentează;
- Duce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului;
- Are obligaţia de a respecta normele securităţii şi sănătăţii muncii , conform Legii nr.319/2006, H.G. nr. 425/2006
şi normativele în vigoare;
- Salariatul este direct răspunzător în cazul producerii unor accidente, ca urmare a unor acţiuni voluntare;
- Respectă normele P.S.I. conform Legii nr.307/2006;
- Respectă normele şi îndatoririle prevăzute în OG 57/2019 privind Codul administrativ
- Urmăreşte evaluarea activităţii şi cariera funcţionarilor publici integrate în sistemul de evaluare a performanţelor
la nivelul instituţiei;
- Asigură întocmirea şi gestionarea fişelor de evaluare a posturilor pentru funcţionarii publici şi personalul
contractual din subordine;

- Păstrează fişele anuale de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi dosarele funcţionarilor publici şi
personalului contractual al primăriei;
- Asigură aplicarea sistemului de salarizare în vigoare , completat cu actele normative care apar pe parcurs , în
concordanţă cu structura organizatorică şi numărul de posturi aprobate de consiliul local şi elaborează proiecte de
dispoziţii în acest sens;
- Răspunde de organizarea examenelor şi concursurilor pentru avansarea în grade, trepte superioare sau funcţii
de conducere;
- Verificarea îndeplinirii condiţiilor de angajare, pregătire şi avansare;
- Asigură aducerea la cunoştinţă publicului a posturilor vacante şi data organizării concursurilor pentru ocuparea
acestora;
- Are obligația de a respecta și cunoaște prevederile OSGG nr 600/2018 cu modificările şi completările ulterioare,
pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial;
- Ţine evidenţa şi urmăreşte efectuarea concediului de odihnă, cu respectarea dispoziţiilor legale. - Intocmeşte
documentele necesare in vederea completarii dosarele necesare în vederea pensionării salariaţilor din evidenţa sa;
- Răspunde de păstrarea secretului profesional asupra tuturor activităţilor desfăşurate în cadrul serviciului conform
clauzei de confidenţialitate şi nu poate fi obligat în nici o circumstanţă de către nici o persoană fizică sau juridică să
divulge secretul profesional;
- În exercitarea profesiei şi în legătura cu aceasta, este independent profesional şi nu poate fi supus nici unei
îngrădiri sau presiuni de orice tip, fiind protejat de lege impotriva acestora;
- Neindeplinirea întocmai şi la timp a sarcinilor prevăzute în prezenta fişa a postului atrage după sine, în funcţie de
gravitate sau consecinţe, răspunderea disciplinara, materială sau penală;
- Pentru pagubele produse cu vinovăţie patrimoniului instituţiei, pentru nerestituirea în termenul legal a sumelor ce i
s-au acordat necuvenit, precum şi pentru daunele plătite de instituţie, în calitate de comitent, unor terţe persoane,
în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, se angajează răspunderea civilă a funcţionarului
public
- Tehnoredactează materialele date de către primar; si functionari publici de conducere
- Întocmeste rapoarte, documente, situaţii, studii, evaluări referitoare la activitatea specifică biroului său;
- Depune la depozitul arhivei, pe bază de inventar şi proces-verbal de predare-primire
documentele create în cursul unui an calendaristic, grupate în dosare, potrivit problematicii şi termenelor de
păstrare stabilite în nomenclatorul documentelor;
- Asigură buna întreţinere a mobilierului, obiectelor şi bunurilor, precum şi buna funcţionare a aparaturii electrice,
electronice şi informatice date în responsabilitate şi cuprinse în fişa de inventar, iar în cazul unor deteriorări sau
defecţiuni anunţă cu celeritate administratorul public;
- Se preocupă în permanenţă de pregătirea sa profesională, întocmind o listă care să cuprindă actele normative
care reglementează activitatea din sfera atribuţiilor sale, inclusiv pe cele prin care se modifică/completează/aprobă
acestea;
- Face parte din structura de control intern/managerial, la nivelul institutiei.
- Îndeplinește oricare atribuții prevăzute de lege sau încredințate de către primarul comunei.
- Intocmeste ori de cate ori este necesar rapoarte de activicate

H. COORDONATE DE CONTACT PENTRU PRIMIREA DOSARELOR DE CONCURS
Adresă de corespondență:Sediul Primăriei Comunei Vulturești,Strada Principală,nr.24,comuna Vulturești,jud.Olt.
Telefon: 0249469003
Fax: 0249469003
E-mail: primvult@yahoo.com
Persoană de contact: Voiculescu Ionel având funcția publică de Secretar General
PRIMAR,
TREANȚĂ GHEORGHE

Afișat astăzi, data de 14.01.2021 , ora 09.00 la sediul Primăriei Comunei VULTURESTI și pe pagina
de internet primariavulturesti.ro.
Nume și prenume: Voiculescu Ionel
Semnătura

