
 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL VRANCEA 

UAT COMUNA CIORĂŞTI 

 

 

Nr. 103/10.01.2022 

 

 

ANUNȚ 

 

 

 În conformitate cu prevederile din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, Primăria comunei CIORĂŞTI - Judeţul 

Vrancea organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă 

nedeterminată, cu durata normală a timpului de lucru de 8 ore/zi, a  funcţiei publice 

de execuţie vacante de referent clasa III, grad profesional debutant la 

Compartimentul taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Ciorăşti, judeţul Vrancea, pentru data de 10 februarie 2022 

 

Concursul de recrutare se desfăşoară la sediul instituţiei din Comuna 

CIORĂŞTI, sat CIORĂŞTI, județul Vrancea şi constă în 3 probe succesive, după 

cum urmează: 

1. selecţia dosarelor de înscriere: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de 

la data expirării termenului de depunere a dosarelor, respectiv 10-31 ianuarie 2022; 

2. proba scrisă: 10 februarie, ora 10:00; 

3. interviul - data si ora interviului se afişează odată cu rezultatele la 

proba scrisă, cu încadrarea în termenul de maximum 5 zile lucrătoare de la data 

susţinerii probei scrise. 

Condiţiile de participare la concurs: 

Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute 

de art. 465 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ (excepţie lit. e): 

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România; 

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi; 

d) are capacitate deplină de exerciţiu; 

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de 

lege pentru ocuparea funcţiei publice; 

g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru 

ocuparea funcţiei 

publice; 

h) 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; 

i) 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; 

j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul 

individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani; 

k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile 

prevăzute de legislaţia specifică. 

 

Condiţii specifice: 

      - studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalureat 

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei comunei 

CIORĂŞTI, judeţul Vrancea, la secretarul comisiei de concurs, în termen de 

maximum 20 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a instituţiei 

şi pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, respectiv în perioada 1-31 

ianuarie 2022 şi trebuie să conţină obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din 

Hotărârea nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi 

dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare 

şi anume: 

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008 

pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor 

publici, cu modificările şi completările ulterioare; 

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; 

e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul 

administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare 

exercitării funcţiei publice, după caz; 

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; 

j) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea 

sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.  

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, 

numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul 

Sănătăţii Publice. 



 

 

> Pentru prevenirea raspândirii COVID-19 dosarul de înscriere la concurs se 

transmite  la adresa de e-mail ciorasti@comunaciorasti.ro  şi se prezină în 

original, în ziua probei scrise, 10 februarie 2022, orele 8:30-9:30. 

> Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În 

acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a 

completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul 

desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării 

interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. 

> Declaraţia pe propria răspundere conform OUG nr.24/2008, CV - model 

european şi modelul pentru adeverinţa de vechime se găsesc în format 

editabil pe site-ul instituţiei la secţiunea „Documente concurs”. 

> Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei comunei CIORĂŞTI- 

Judeţul Vrancea, la secretarul comisiei de concurs, telefon:0237-258001, , 

persoană de contact – Militaru Steluţa. 

email: ciorasti@comunaciorasti.ro   

Anexăm în continuare: 

- Bibliografia  - potrivit Anexei 1 

- Fişa postului - potrivit Anexei 2 

 

        

Primar, 

BRĂICĂU NICOLAE-GABRIEL 

 

 

Afișat în data de  10 ianuarie 2022 

https://vn.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/sites/14/2019/03/Declaratie-pe-propria-raspundere-cf-OUG-24-2008.pdf


 

 

Anexa 1 

 

B I B L I O G R A F I E 

pentru concursul/examenul organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie 

vacante de referent, clasa III, gradul profesional debutant la Compartimentul taxe din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ciorăşti, judeţul Vrancea, 

pentru data de 10 februarie 2022 

 

 

1.  Constituţia 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. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare, Titlul lX -impozite şi taxe locale. 

 

 

Primar, 

BRĂICĂU NICOLAE GABRIEL 

 

 

 



 

 

 

 

Anexa 2 

                    ROMÂNIA                                                                                                    

             JUDEŢUL VRANCEA                                                                                                                      

   PRIMĂRIA COMUNEI   CIORĂŞTI                              

            Compartimentul taxe  

                                                                  

FIŞA POSTULUI  

Nr. ___ 

Informaţii generale privind postul 

1. Denumirea postului: referent, clasa III, grad profesional debutant 

 

2. Nivelul postului: funcţie publică corespunzătoare categoriei funcţionarilor 

publici de execuţie 

 

3. Scopul principal al postului: evidenta veniturilor  

 

Condiţii specifice pentru ocuparea postului:          

1. Studii de specialitate:  

            - studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat 

  2.  Perfecţionări (specializări): - 

 3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel):  -     

Operare pe calculator: -   

      4.  Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere): - nu 

 5.  Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: 

 Aptitudine generală de învăţare 

 Aptitudine de a lucra cu documente 

 Respectarea instrucţiunilor verbale şi scrise 

 Culegere, clasificare şi interpretare a informaţiilor 

 Punctualitate 

 Adaptare la sarcini de lucru schimbătoare 

 Aptitudini de calcul 

 Grad relativ ridicat de autonomie în acţiune 

 Promptitudine şi eficienţă în efectuarea lucrărilor 

 Păstrarea confidenţialităţii în legătură cu sarcinile de serviciu 



 

 

 Preocupare continuă pentru îmbunătăţirea şi perfecţionarea pregătirii 

profesionale 

 Respectul faţă de lege 

 Loialitatea faţă de interesul instituţiei 

 Creativitate şi spirit de iniţiativă  

 Cunoaşterea reglementărilor specifice domeniului de activitate 

 Cunoaşterea specificului administraţiei publice 

 Capacitatea de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu 

 Capacitatea de a lucra în echipă, de analiză şi sinteză 

 Asumarea responsabilităţii 

6. Cerinţe specifice (de exemplu: călătorii frecvente, delegări, detaşări, 

disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiţii): 

disponibilitate pentru lucru prelungit în unele situaţii, dacă se impune,  pentru 

îndeplinirea atribuţiilor de serviciu. 

7. Competenţă managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini 

manageriale): -  

     ATRIBUŢIILE POSTULUI : 

 

      1. Urmareste intocmirea si depunerea in termenele cerute de lege a 

declaratiilor pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale de catre contrihuabili; 

2. Primeste declaratiile  de impozite si taxe locale de la contribuabili si 

asigura formarea si gestionarea dosarelor fiscale; 

      3. Stabileste necesarul de formulare specifice domeniului fiscal pe comuna 

si il transmite contabilitatii, asigura distribuirea acestora; 

     4. Verifica periodic persoanele fizice si juridice aflate in evidenta fiscala a 

impozitelor si taxelor locale asupra sinceritatii declaratiilor de 

impunere,modificarilor intervenite, diferentelor fata de impunerile initiale luand 

masuri pentru incasarea acestora la termen; 

    5. Tine evidenta debitelor din impozite si taxe locale (matricole), analizeaza 

fenomenele rezultate din aplicarea fiscala si informeaza conducerea asupra 

problemelor deosebite, propunand masurile ce se impun; 

   6. Analizeaza, cerceteaza   si solutioneaza cererile cu privire la stabilirea 

impozitelor si taxelor locale la contribuabili; 

   7. Efectueaza impunerea din oficiu in cazul contribuabililor care nu si-au 

corectat in urma instiintarii declaratia depusa initial, precum si in cazul 

contribuabililor care nu au depus declaratiile; 

        8. Primeste si inregistreaza cererile privind acordarea de inlesniri la plata 

impozitelor, taxelor locale potrivit reglementarilor in vigoare; 



 

 

        9. Propune solutionarea conform competentelor,cererile de inlesniri la plata 

obligatiilor fiscale; 

       10.Tine evidenta inlesnirilor la platile acordate si modul de respectare a 

acestora; 

       11. Asigura asistenta pe linia  modului de completare a declaratiilor de 

impozite şi taxe conform legii;  

      12. Efectueaza operatiuni de arhivare cu privire la dosarele constituite in 

activitatea sa;  

      13. Isi perfectioneaza pregatirea profesionala teoretica prin studierea legislatiei 

in vigoare si isi insuseste deprinderile practice necesare executarii unei functii 

publice; 

      14. Indeplineste orice alte atributii in domeniu stabilite de conducerea unitatii. 

      15. Respectă normele  P.S.I, Regulamentul de ordine interioară al aparatului de  

specialitate al primarului comunei Ciorăşti, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare, procedurile aprobate; 

     16. Conform prevederilor Legii nr. 319/2006 fiecare lucrător trebuie să îşi 

desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu 

instrucţiunile primite din partea şefilor ierarhici, astfel încât să nu expună la pericol 

de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte 

persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de 

muncă.  

 Astfel, angajatul are obligaţia: 

   a) să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, 

echipamentele de transport şi alte mijloace de producţie;  

   b) să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după 

utilizare, să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;  

   c) să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea sau 

înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale 

maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi clădirilor, şi să 

utilizeze corect aceste dispozitive;  

   d) să comunice imediat şefului locului de muncă şi/sau lucrătorului 

desemnat orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o 

considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi 

orice deficienţă a sistemelor de protecţie;  



 

 

   e) să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau 

angajatorului accidentele suferite de propria persoană;  

   f) să coopereze cu şefii ierarhici şi/sau cu lucrătorul desemnat, atât timp 

cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau 

cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru 

protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;  

   g) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu şefii ierarhici şi/sau cu 

lucrătorul desemnat, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul 

de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi 

sănătate, în domeniul său de activitate;  

   h) să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul 

securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;  

i) să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii 

sanitari.  

Identificarea funcţiei publice corespunzătoare postului 

1. Denumire : referent 

2. Clasa: III 

3. Gradul profesional: debutant 

4.Vechimea în specialitate necesară: - 

Sfera relaţională a titularului postului 

1. Sfera relaţionala internă: 

a) Relaţii ierarhice:  

- subordonat faţa de: primar 

- superior pentru:- 

b) Relaţii funcţionale: colaborează cu personalul din cadrul Primăriei; 

c) Relaţii de control:- 

d) Relaţii de reprezentare:- 

2. Sfera relaţională externă: 

a) cu autorităţi şi instituţii publice: îndrumare metodologică, coordonare, 

colaborare. 

b) cu organizaţii internaţionale: colaborare conform dispoziţiei conducerii 

c) cu persoane juridice private: în baza delegării de autoritate dată de 

conducere. 

3.  Limite de competenţă:  



 

 

- face propuneri privind măsurile ce se impun pentru eficientizarea activităţii 

sale şi sesizează primarul în legătura cu neregulile care apar. 

     4. Delegarea de atribuţii şi competenţă :  în caz de absenţă motivată din instituţie 

sau în caz de concediu a funcţionarilor din compartimetul buget, contabilitate, 

impozite   

Întocmit de: 

         Numele şi prenumele:                        Rizea Fănica 

         Funcţia publică de conducere:           secretar general al comunei 

         Semnătura                                           ........................................ 

         Data întocmirii                                    ........................................ 

Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului: 

 

         Numele şi prenumele                      ………………………. 

         Semnătura                                        ....................................... 

             Data                                                 .................................…. 

Contrasemnează 

         Numele şi prenumele:                        ............................. 

         Funcţia publică de conducere:           ............................. 

         Semnătura                                           ........................................ 

         Data întocmirii                                    ........................................ 

 

Primar, 

BRĂICĂU NICOLAE GABRIEL 

 

 

 

 

 

 

 

 


