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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  funcţiei publice de 

execuţie vacante de inspector, grad profesional asistent, compartiment 

manager proiect,  pe perioadă nedeterminată, cu durata normală a timpului de 

muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, fără probă suplimentară pentru 

data de 1 august 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 

21-27 iulie 2022; 

2. proba scrisă: 1 august, 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 universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau 

echivalentă  

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 1-20 iulie 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. 

> 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 Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului 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 – Scîrlet Cornelia. 

email: ciorasti@comunaciorasti.ro   

Anexăm în continuare: 

- Bibliografia  - potrivit Anexei 1 

- Fişa postului - potrivit Anexei 2 

 

        

Primar, 

BRĂICĂU NICOLAE-GABRIEL 

 

 

Afișat în data de  1 iulie 2022 

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

manager proiect,  pe perioadă nedeterminată, cu durata normală a timpului de 

muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, fără probă suplimentară din cadrul 

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

data de 1 august 2022 

 

 

1.  Constituţia României, republicată; 

2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ,  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. ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, 

constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea 

fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora. 

 

 

Primar, 

BRĂICĂU NICOLAE GABRIEL 

 

 

 



 

 

Anexa 2 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL VRANCEA 

PRIMĂRIA COMUNEI   CIORĂŞTI 

Compartimentul manager proiect 

                                                                  

FIŞA POSTULUI MANAGER PROIECT 

INFORMATII GENERALE PRIVIND POSTUL 

1. Denumirea postului: MANAGER PROIECT 

2. Nivelul postului -Funcţia publică de execuţie: Inspector asistent 

3. Scopul principal al postului – absorbţia fondurilor nerambursabile 

CONDITII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI 

 1. Studii de specialitate:  

-studii superioare de management 

 2. Perfecţionări (specializări):  

3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi 

nivel):  

4. Limbi străine - Nu este cazul; 

5. Abilităţile, calităţi şi aptitudini necesare:  

-Bune aptitudini de redactare si de comunicare verbala. 

 -Raporteaza periodic asupra constatarilor, concluziilor si recomandarilor 

rezultate din activitatile sale 

 -Utilizarea echipamentului de birou- fax si fotocopiator. 

 -Abilitatea de analiza si sinteza a datelor financiare si de alta natura si 

a informatiilor scrise. 

 -Auto-motivare si autonomie. 

 -Capacitatea de a lucra in echipa.  

-Capacitatea  de stabilire si realizare a obiectivelor de activitate 

-Capacitatea de asumare a responsabilitatilor personale 

 



 

 

-Capacitatea de rezolvare a problemelor in domeniul de activitate. 

-Flexibilitate si adaptabilitate. 

 -Confedentialitatea si pastrarea secretului de serviciu. 

6. Cerinţe specifice – 

-Deplasari in anumite situatii din cadrul atributiilor deserviciu; 

7. Competenţa managerială (cunostinte de management, calitati si 

aptitudini manageriale): 

- să posede calităţi şi aptitudini manageriale;  

ATRIBUTII 

1. contribuie la întocmirea procedurilor specifice fiecărui  proiect; 

2. asigură planificarea conţinutului proiectului, timpul, costul, calitatea, 

resursele şi riscurile implicate în proiect; 

3. asigură dezvoltarea planului de management al proiectului şi 

gestionarea acestuia; 

4. contribuie la formarea şi dezvoltarea echipei de proiect; 

5. asigură disiparea informaţiilor referitoare la proiect; 

6. participă la selecţionarea furnizorilor pentru implementarea 

proiectului; 

7. monitorizează activităţile specifice proiectului şi controlul graficului de 

execuţie; 

8. asigură gestionarea eventualelor schimbări care pot apărea în cadrul 

derulării proiectelor; 

9. asigură monitorizarea şi controlul riscurilor care se pot ivi pe 

parcursul derulării activităţilor specifice proiectului; 

10. asigură aplicarea metodelor de control al costurilor necesitate de 

implementarea proiectului; 

11. asigură gestionarea contractelor pe cate le implică implementarea 

proiectului; 

12. asigură închiderea contractuală a proiectului; 

13. asigură derularea proiectului în parametrii stabiliţi, pentru a 

respecta condiţiile contractuale stabilite de clienţii sau de nevoile 

proiectului. Managerul de proiect trebuie să aibă calităţi excepţionale 

de lider, pentru a înţelege proiectul în întregimea sa, de la început 

până la sfârşit, de a conduce, organiza, coordona şi controla 

resursele şi ecipele de lucru; 

14. asigură derularea tuturor activităţilor  pentru derularea proiectului 

şi anume: analiza şi stabilirea oboiectivelor de proiect, evaluarea şi 

controlul riscurilor, estimarea resurselor, alocarea resurselor, 

organizarea proiectului, achiziţionarea de resurse, stabilirea sarcinilor, 



 

 

conducerea activităţilor de proiect, controlarea executării proiectului, 

urmărirea şi raportarea derulării proiectului, analizarea rezultatelor, 

definirea rezultatelor finale ale proiectului, previzionarea dendinţelor 

proiectului, managementul calităţii, mamagementul problemelor. 

15. Intocmeste rapoartele de specialitate pentru proiectele de hotarari 

si dispozitii ale primarului; 

16. Isi perfectioneaza pregatirea profesionala teoretica prin studierea 

legislatiei in vigoare si isi insuseste deprinderile practice necesare executarii 

unei functii publice; 

17. Executa si alte atributii delegate de primar, viceprimar si secretar. 

IDENTIFICAREA FUNCTIEI PUBLICE CORESPUNZATOARE POSTULUI 

DENUMIREA   inspectror, clasa I 

GRADUL PROFESIONAL – asitent 

VECHIMEA necesara  1(unu) ANI 

Sfera relationala a titularului postului : 

Sfera relationala interna: 

a) Relatii  ierarhice:  

- Subordonat fata de   primar  

b) Relatii  funtionale:  

- Cu functionarii  din cadrul institutiei, potrivit cerintelor activitatii,   

cu primar, viceprimar  şi secretar . 

c) Relatii de control :  

-Nu exista, in afara responsabilitatilor trasate. 

            d) Relatii de reprezentare :  -In cadrul limitelor stabilite pentru 

funcţia publică ocupată 

Sfera relationala externa : 

a) cu autoritati si institutii publice în cadrul proiectelor derulate ; 

b) cu organizatii internationale - daca este cazul ; 

c) Cu personane fizice sau juridice juridice – pentru probleme în 

derularea proiectelor 

 

Limite de competenţă - in cadru postului; 

Delegarea de atribuţii si competente   - Este inlocuit pe perioada cat lipseste 

din institutie de catre  alt funcţionar din cadrul compartimentului. 



 

 

Întocmit de: 

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

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

         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 

 

 

 

 

 

 

 

 


