
 

 

 

 

 

  

 

 

 

        

        Nr.11712/27.10.2020  

                                                                 

 

             În conformitate cu prevederile art. art.II din Legea nr.203/2020,  

                                                 

Primăria oraşului Isaccea, judeţul Tulcea 

          

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de 

consilier, clasa I, grad profesional principal, - Compartiment  Resurse Umane, 

Salarizare, Autoritate Tutelară din cadrul Primăriei orașului Isaccea, județul 

Tulcea, durata timpului de lucru 8h/zi, perioada nedeterminată din cadrul aparatului 

de specialitate a oraşului Isaccea, judeţul Tulcea.                 

          

Concursul se organizează la sediul Primăriei oraşului Isaccea, str. 1 

Decembrie, nr.25, judeţul Tulcea – Sala de Consiliu – etaj 1, camera 105. 

 Perioada de depunere a dosarelor : 27.10.2020-16.11.2020. 

Selecția dosarelor va avea loc în perioada 17.11.2020 – 23.11.2020 

Probe de concurs: probă scrisă care  va avea loc în data de 27.11.2020. 

                            :interviul va fi organizat în conformitate cu prevederile art.56 din 

H.G.nr.611/2018. 

          

 

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termenul precizat mai sus la 

sediul Primăriei oraşului Isaccea, str. 1 Decembrie, nr.25, judeţul Tulcea (ghiseul 

unic - parter)și trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 

alin.(1) H.G. nr.611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, dupa cum urmează:  

 

a)formularul de înscriere prevăzut în anexa nr.1; 

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; 

... 

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

de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia. 

 

Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la alin. (1) lit. f) este prevăzut în anexa nr. 2. 

 

Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut în anexa nr.2 trebuie să cuprindă 

elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2 şi din care să rezulte cel puţin 

următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate 

pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în 

muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor. 

 

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

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

Publice. 

 

Copiile de pe actele prevăzute se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele 

originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei 

de concurs, cu excepţia actului de identitate. 

 

La data depunerii dosarului, cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria 

răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a 

solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau 

instituţia publică competentă 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. În 

situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor 

direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar 

se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional. 

 

Formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 1 se pune la dispoziţie candidaţilor de către 

autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului din oficiu, prin publicare pe 

pagina de internet a acesteia în format deschis, editabil, în cadrul secţiunii dedicate 

publicităţii concursului, precum şi la sediu, în locul special amenajat pentru desfăşurarea 

de activităţi de informare şi relaţii publice, în format letric. 

 

Condiţiile de participare la concurs sunt: 

- Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art.465, 

alin.1 din O.U.G. nr.57/2019, cu excepția lit.e; 

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în 

domeniul științelor administrative  - specializarea administrație publică, 

stiinţelor economice, științelor juridice; 

- vechimea in specialitatea studiilor necesare minim 5 ani; 

            

 Bibliografia de concurs: 

 

- Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- O.U.G. NR.57/2019 privind Codul administrativ – art.129, art.136,, art.155,  

art.365-art.579 , anexa nr.5 și Anexa nr.6; 

- H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea 

carierei funcționarilor publici; 

- H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – Cadru privind stabilirea 

principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 



corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor depromovare în grade sau trepte 

profesionale imediat superoioare a personalului contractual din sectorul bugetar 

plătit din fonduri publice; 

- H.G. nr.325/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea 

condițiilor de înființare a posturilor în afara organigramei și a criteriilor pe baza 

cărora se stabilește procentul de majorare salarială pentru activitatea pretsată în 

proiecte finanțate din fonduri europene nerambusabile; 

-  Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice; 

- Art.104-186 Cod civil – Ocrotirea persoanei fizice. 

           

Vor fi avute în vedere formele actelor normative modificate şi actualizate până la data de 

27 octombrie 2020. 

        

 Atribuțiile prevăzute în fișa postului: 

- întocmeşte documentaţia privind organigrama şi statul de funcţii pe care o propune 

spre aprobare Consiliului local;   

- întocmeşte documentaţia necesară organizării examenelor de promovare în grad  

profesional, de promovare în clasă, de promovare în funcţii publice de conducere, de recrutare în 

funcţii publice de execuţie, de recrutare în funcţii publice de conducere a funcţionarilor publici; 

- întocmeşte documentaţia necesară organizării examenelor de promovare în  

grad/treaptă profesional(ă), de recrutare a personalului contractual; 

- întocmește proiectele de dispoziții/de hotărâri cu privire la scopul principal al 

postului 

- certifică datele cuprinse în dosarele profesionale ale salariaţilor; 

 

- întocmeşte lucrări legate de încadrarea, promovarea, redistribuirea, transferarea,  

detaşarea, suspendarea sau încetarea contractului individual de muncă pentru personalul contractual 

şi a raporturilor de serviciu pentru funcţionarii publici din aparatul de specialitate; 

- operează modificările intervenite în raporturile de serviciu ale personalului contractual  

în registrul general de evidenţă al salariaţilor pentru personalul contractual (REVISAL); 

- gestionează și transmite (online) registrul general de evidenţă al salariaţilor pentru  

personalul contractual ori de câte ori este nevoie (REVISAL); 

- ţine evidenţa concediilor de odihnă, concediilor medicale, învoirilor, absenţelor  

- nemotivate transmite compartimentului „Buget, Contabilitate” modificările ce apar cu 

privire la  

activitatea salarizare (încadrări, suspendări, modificări tranşe vechime, promovări, încetări, 

concedii medicale, majorări salariale și acordare orice alte drepturi ce fac parte din elementele 

sistemului de salarizare);  

- ține evidența privind programarea concediilor de odihnă; 

- ţine evidenţa lunară a zilelor de concediu de odihnă efectuate, neefectuate;  

- întocmeşte documentaţia pentru modificarea tranşei de vechime; 

- ţine evidenţa condicei de prezenţă; 

- face modificările necesare cu privire la datele de identitate, încadrările, suspendările,  

promovările, încetările, concediile medicale, concediile de odihnă, salariile de bază și celelalte 

elemente ale sistemului de salarizare în programul de salarii APLxPERT și întocmeşte lunar 

pontajele din programul de salarii APLxPERT; 

- transmite, în format electronic-online, în perioada 1-30 octombrie a fiecărui an,  

informaţii privind veniturile salariale ale personalului din luna anterioară transmiterii, respectiv 

luna septembrie a fiecărui an; 

- întocmește și transmite lunar, pe portalul A.N.F.P., în format electronic-online, salariile  

de bază și celelalte elemente ale sistemului de salarizare pentru funcționarii publici;  

- operează în portalul ANFP Bucureşti modificările intervenite în structura  

https://lege5.ro/Gratuit/ge3dkmzyga3a/legea-cadru-nr-153-2017-privind-salarizarea-personalului-platit-din-fonduri-publice?pid=200790282#p-200790282
https://lege5.ro/Gratuit/ge3dkmzyga3a/legea-cadru-nr-153-2017-privind-salarizarea-personalului-platit-din-fonduri-publice?pid=200790282#p-200790282


instituţiei, cât şi modificările intervenite în raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici din 

cadrul instituţiei; 

- întocmește și transmite trimestrial ancheta locurilor de muncă vacante (formular LV); 

 

- întocmește și ține evidența documentației necesară încadrării asistentului 

personal/acordării indemnizației lunare persoanelor cu handicap grav ;  

- întocmeşte şi verifică dosarele privind dările de seamă anuale şi generale ale 

tutorilor, curatorilor şi face propuneri de aprobare sau respingere a dărilor de seama, cheltuielilor 

privind cheltuielile efectuate cu întreţinerea minorilor şi a adulţilor bolnavi la cererea instanțelor de 

judecată; 

              - întreprinde acţiuni pe bază de programe aprobate, pentru depistarea minorilor, bătrânilor 

fără ocrotire, a persoanelor cu handicap, propune modalităţile de colaborare cu instituţiile de 

specialitate şi luarea măsurilor corespunzătoare la cererea instanțelor de judecată; 

              - întocmeşte şi ţine evidenţa lucrărilor ce revin autorităţii tutelare privitoare la încredinţa-

rea minorilor în acţiunile de desfacere a căsătoriilor la instanţele judecătoreşti şi împreună cu 

Direcția de Asistență Socială face propuneri referitoare la modul de exercitare a drepturilor şi a 

îndatoririlor părinteşti în legătură cu persoana minorului cu privire la reîncredințarea şi stabilirea 

modalității de vizitare sau în cazul divorțurilor prin acord; 

             - întocmeşte documentaţia necesară în vederea atribuirii de nume pentru copii abandonaţi;  

             - ține evidenţa şi urmărește actele juridice încheiate de persoanele lipsite de exerciţiu sau 

capacitate de exerciţiu restrânsă, precum şi a persoanelor care, deşi se bucură de capacitate de 

exerciţiu, datorită unor anumite împrejurări prevăzute de lege, nu-şi pot apăra interesele în mod 

corespunzător, instituind măsuri corespunzătoare; 

-întocmeşte lucrările necesare instituirii tutelei, curatelei, luării celorlalte măsuri de  

ocrotire, încuviinţării unor acte de administrare şi dispoziţie a bunurilor minorilor, dă instrucțiuni 

tutorilor, curatorilor, urmărește aplicarea lor şi ia măsurile ce se impun, la cererea instanțelor de 

judecată; 

          - întocmeşte lucrările ce revin autorităţii tutelare privitoare la încredinţarea copiilor minori, 

stabilirea, schimbarea domiciliului acestora, a felului de învăţătură; 

          - îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin acte normative sau încredinţate de autoritatea 

deliberativă şi executivă. 

          -întocmeşte documentații şi propuneri cu privire la ocrotirea persoanelor bolnave psihic la 

cererea instanțelor de judecată; 

 

 

Atribuții generale: 

1.Utilizează în mod corespunzător aplicaţia informatică Doc Manager – secţiunea Registratură – cu 

respectarea termenelor de soluţionare şi/sau răspuns în ceea ce priveşte documentele care îi sunt 

repartizate spre rezolvare. Respectă legenda de culori din cadrul aplicaţiei în funcţie de starea 

documentelor şi modul de rezolvare al acestuia, având totodată obligaţia de a ataşa fiecărui 

document de rezolvat, inclusiv celui din oficiu, solicitarea, soluţionarea şi/sau răspunsul în format 

electronic (scanat), acolo unde se impune această operaţiune 

2.Răspunde de respectarea programului de lucru și a disciplinei în cadrul serviciului 

3.Respectă procedurile interne legate de utilizarea aparaturii din dotare (softuri, utilizarea 

internetului, etc.) 

4.Are obligația să păstreze secretul de stat, secretul de serviciu, precum și confidențialitatea în 

legătură cu faptele, informațiile sau documentele de care ia cunoștiință în exercitarea funcției 

publice/contractuale, în condițiile legii, cu excepția informațiilor de interes public 

5.În exercitarea profesiei și în legătura cu aceasta, este independent profesional și nu poate fi supus 

nici unei îngrădiri sau presiuni de orice tip, fiind protejat de lege împotriva acestora 

6.Neîndeplinirea întocmai și la timp a sarcinilor prevăzute în prezenta fișă a postului atrage după 

sine, în funcție de gravitate sau consecințe, răspunderea disciplinară, materială sau penală 

7.Pentru pagubele produse cu vinovăție patrimoniului instituției, pentru nerestituirea în termenul 

legal a sumelor ce i s-au acordat necuvenit, precum și pentru daunele plătite de instituție, în calitate 

de comitent, unor terțe persoane, în temeiul unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile, se 



angajează răspunderea civilă a funcționarului public sau a personalului contractual 

8.Răspunde și urmărește îndeplinirea dispozițiilor primarului și a hotărârilor consiliului local și a 

altor acte normative cu privire la activitatea compartimentului 

9.Respectă toate obligațiile/îndatoririle ce rezultă din Legea nr.188/1999 privind Statutul 

funcționarilor publici, Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor, Legea 

nr.53/2003 – Codul Muncii, Regulamentul de Ordine Interioară, Regulamentul de Organizare și 

Funcționare 

10.Are obligația respectării întocmai a regimului juridic al conflictului de interese și al 

incompatibilităților, stabilite potrivit legii și procedurilor interne 

11.Are obligația respectării prevederilor perfecționării continue a cunoștințelor profesionale 

12.Răspunde de respectarea măsurilor în domeniul securității și sănătății în muncă și în domeniul 

situațiilor de urgență conform prevederilor legale, a fișelor de instruire individuală privind 

securitatea și sănătatea în muncă, a dispozițiilor primarului, hotărârilor de consiliu local 

13.Contribuie la elaborarea, dezvoltarea și actualizarea procedurilor specifice de lucru 

14.În cazul în care identifică un risc, completează și transmite formularul de alertă de risc 

responsabilului cu riscurile 

15.În cazul în care identifică o neregulă, completează și transmite formularul de alertă nereguli 

responsabilului cu neregulile 

16.Aplică politica de siguranță a datelor la nivelul compartimentului/serviciului 

17.Asigură arhivarea documentelor create, în conformitate cu dispozițiile legale și a 

nomenclatorului arhivistic și păstrarea inventarelor arhivistice și a proceselor verbale de predare-

primire, după caz. Predarea la arhiva instituției va avea loc în primul trimestru al anului pentru 

documentele create/elaborate cu un an anterior celui predării. 

Relații suplimentare se pot oferi la nr. de telefon: 0240/506603, adresa de mail: 

secretarisaccea@gmail.com, persoana de contact: d-na Moraru Loredana. – Secretar 

General al orașului Isaccea. 

                                                             P R I M A R, 

                                                Ing. MORARU ANASTASE           

 

 


