
 

 

Anunt avizier/site 

Primăria oraşului Isaccea, judeţul Tulcea organizează concurs pentru ocuparea  functiei contractuale 

de executie vacante de consilier, gradul II, timp munca 8h/zi, perioada nedeterminata, 

Compartiment Fonduri Europene 

 

        Concursul se organizează la sediul Primăriei oraşului Isaccea, judeţul Tulcea în data de 15.07.2021, 

ora 09,30 – proba scrisă, 19.07.2021, ora 13,00 – interviul. 

       Perioada de depunere a dosarelor de concurs: 23.06.2021-06.07.2021 (ora 15). 

       Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute la art.3 din H.G. nr.286/2011,  

precum și  următoarele cerințe/competențe specifice:  

 

1. Consilier gradul II: 

 

 Studii superioare în relatii internationale si studii europene - 3 ani 

 Experienta in domeniul proiectelor cu finantare europeana sau in domeniul management de 

proiect – minim 1 an 

 receptivitate, calm, seriozitate, corectitudine 

 

         La concurs pot participa numai   candidații care îndeplinesc  condițiile legale și condițiile specifice 

de recrutare și al căror dosar este întocmit și depus în termen. 

 Dupa încheierea perioadei de depunere a dosarelor de recrutare nu se vor mai primi documente 

în vederea completarii acestora, cu excepția situațiilor in care candidații au depus în termen declarația pe 

propria răspundere cu privire la faptul că nu au antecedente penale, caz în care cazierul judiciar,în 

original, va fi depus cel târziu până la data probei interviului. 

 Dupa depunerea dosarelor de candidat, comisia de concurs va verifica corectitudinea întocmirii 

dosarelor candidaților,respectiv îndeplinirea de către aceștia a condițiilor de participare la concurs.  

 Comunicarea  rezultatelor la selecția dosarelor se face prin mențiunea admis/respins iar la 

probele urmatoare prin acordare de punctaj cu mentiunea admis/respins, cu afisare la avizierul institutiei 

si pe pagina oficiala www.isaccea.ro, in termenele prevazute conform Calendarului de desfasurare al 

concursului, anexa la prezenta. 

 Dupa afisarea la fiecare din etapale concursului, candidații nemultumiti de rezultate pot depune 

contestatie in termenul prevazut in calendar. 

 Tematica/Bibiografia este parte componenta a prezentului anunt. 

 In cadrul probei scrise se testează cunoștințele teoretice necesare ocupării postului. 

In cadrul interviului se testeaza cunostintele teoretice pe baza bibliografiei,abilitățile,aptitudinile 

si motivatia candidatilor si se va desfasura conform unui plan stabilit de comisia de concurs care va 

include urmatoarele criterii de evaluare: cunostinte teoretice si abilitati practice impuse de 

functie,capacitatea de analiza si sinteza,comportamentul in situatii de criza, initiativa si creativitate. 

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele documente: 

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; 

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului 

solicitate de autoritatea sau instituţia publică; 

http://www.isaccea.ro/


d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în 

specialitatea studiilor, în copie; 

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă 

incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni 

anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare 

abilitate; 

g) curriculum vitae în format Europass; 

           Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității 

copiilor cu acestea.  

           
Secretariatul comisiei de concurs va fi asigurat de reprezentantul Compartimentului Resurse 

Umane, Salarizare, Autoritate Tutelară –telefon: 0240/506600. 

       Anexe la prezentul anunt : 

- Cerere participare concurs – model( Anexa 1); 

- Declaratie pe propria răspundere privind antecedentele penale-model( Anexa 2); 

- Calendarul desfășurării concursului- Anexa 3 

- Bibliografia concursului-Anexa 4 

- Fisa post- Anexa 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexa nr.1 

 

                                    

 

                                     CERERE PRIVIND ÎNSCRIEREA LA CONCURS 

  

       Subsemnatul(a)_______________, fiul(fiica) lui _____________ și al 

(a)__________________, născut(ă) la data de __________, în localitatea _______________, 

județul___________,cetățenia_________________,posesor/posesoare al/a cărții de identitate 

seria____, nr.____, eliberată de __________________, la data de _______________, cu domiciliul 

în localitatea______________,județul_____________, str.______________,nr.__,bl.___, sc.___, 

et.__, ap.___, vă rog să aprobați înscrierea la concursul  pentru ocuparea  functiei contractuale de 

executie vacante de consilier, gradul II, timp munca 8h/zi, perioada nedeterminata,Compartiment 

Fonduri Europene. 

Am luat cunoștință de condițiile de selecționare și participare la concurs. 

Sunt de acord cu prelucrarea informațiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile 

legislației aplicabile domeniului de protecție a datelor cu caracter personal. 

 

Semnătura       Data 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexa nr.2 

 

DECLARAŢIE pe propria răspundere privind antecedentele penale 

 

 

Subsemnatul(a)_______________, fiul(fiica) lui _____________ și al (a)__________________, 

născut(ă) la data de __________, în localitatea _______________, 

județul___________,cetățenia_________________,posesor/posesoare al/a cărții de identitate seria____, 

nr.____, eliberată de __________________, la data de _______________, cu domiciliul în 

localitatea______________,județul_____________, str.______________,nr.__,bl.___, sc.___, et.__, 

ap.___,cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria 

răspundere, că nu am antecedente penale şi nu fac obiectul nici unei proceduri de cercetare sau de 

urmărire penală . 

 Notă: În situaţia în care, în urma selecţiei dosarelor, sunt declarat/ă admis/ă pentru susţinerea 

concursului, mă oblig să depun cazierul judiciar în original la dosarul de concurs, până cel târziu la data 

desfăşurării primei probe a concursului, respectiv data de 15.07.2020(proba scrisă). 

 

 

Semnătura       Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Anexa nr.3 

 

CALENDAR  

de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea  functiei contractuale de executie 

vacante de consilier, gradul II, timp munca 8h/zi, perioada nedeterminata, Compartiment 

Fonduri Europene 

 

 

ACTIVITATE DATA 

Publicare anunt 23.06.2021 

Constituire comisie concurs 22.06.2021 

Depunere dosare candidati 23.06.2021-06.07.2021 

Selectia dosarelor de concurs  07.07.2021 

Depunere eventuale contestatii selectie dosare 08.07.2021 

Solutionare eventuale contestatii selectie dosare 09.07.2021 

Proba scrisă 15.07.2021 

Afisare rezultat proba scrisă  15.07.2021 

Depunere eventuale contestatii proba scrisă 16.07.2021 

Solutionare eventuale contestatii proba scrisă  16.07.2021 

Interviul 19.07.2021 

Solutionare eventuale contestatii interviu 20.07.2021  

Afisare rezultate finale 21.07.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Anexa nr.4 

 

BIBLIOGRAFIA/TEMATICA  

pentru concursul  pentru ocuparea  functiei contractuale de executie vacante de consilier, 

gradul II, timp munca 8h/zi, perioada nedeterminata, Compartiment Fonduri Europene 

 

 

 Managementul proiectelor – Fonduri structurale - curs 

 

Notă: acest document se pune la dispoziția  candidaților înscriși pe un suport electronic sau 

pe mail, la solicitarea acestora. 

 O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ- art.368- Principii aplicabile conduitei 

profesionale a functionarilor publici si personalului contractual din administratia 

publica; 

 O.U.G. nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute 

in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau fondurilor nationale cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

 H.G. nr.399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul 

operatiunilor finantate prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social, 

Fondul de coeziune 2014-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Anexa nr.5 

 

PRIMĂRIA ORAȘULUI  ISACCEA 

JUDEȚUL TULCEA 

COMPARTIMENTUL FONDURI EUROPENE 

 

Aprobat, 1) 

PRIMAR, 

 

 

FIŞA POSTULUI 

Nr. ___ 

 

Informaţii generale privind postul 

1. Denumirea postului: CONSILIER 

2. Nivelul postului: de execuţie 

3.Scopul principal al postului: identificare, dezvoltare, contractare proiecte finanțate din fonduri 

europene sau alte surse de finanțare nerambursabile 

Condiţii specifice pentru ocuparea postului2) 

1. Studii de specialitate: superioare absolvite cu diplomă de licenţă  

2. Perfecţionări (specializări):  

3. Cunoştinţe de operare / programare pe calculator (necesitate şi nivel): operare Microsoft Office,  

aplicația informatică MySMIS2014  și în aplicația e-SCIM 

4. Limbi străine3) necesitate şi nivel4) de cunoaştere: nu este cazul 

5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: de abordare a unei atitudini pozitive față de ideile noi; 

inventivitate în găsirea unor căi de optimizare a activității desfășurate; corectitudine în luarea deciziilor; 

capacitatea de a interpreta un volum mare de informaţii, de a identifica şi de  a valorifica constantele şi 

elementele noi, de a selecta aspectele esenţiale; atitudine conciliantă și respectuoasă față de colegi; 

punctualitate, conștiinciozitate, răbdare și amabilitate în contactul cu publicul 

6. Cerinţe specifice5): delegări, disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiții 

7. Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale): nu este cazul 

Atribuţiile postului6): 

1. Propune inițierea unor proiecte de hotărâri în domeniul de activitate și întocmește documentația de 

fundamentare necesară; 

2. Derulează activităţi de identificare, selectare şi procurare a surselor informaţionale privitoare la 

Programele UE sau a altor surse externe de finanţare nerambursabile;  

3. Centralizează ofertele şi studiile de proiecte cu posibilităţi de finanţare de interes pentru 

comunitate; 

4. Iniţiază şi asigură pregătirea condiţiilor de aplicare a unor programe cu finanţare externă în diferite 

domenii:  

 dezvoltatea urbană durabilă (infrastructură, servicii publice);  

 dezvoltarea turismului prin promovarea patrimoniului istoric și cultural (creșterea accesibilității 

obiectivelor turistice și culturale prin realizarea de investiții în infrastructura fizică și 

informațională, crearea unui brand al orașului Isaccea și promovarea acestuia, dezvoltarea 



facilităților de agrement, dezvoltarea serviciilor turistice); 

 dezvoltarea agriculturii, sectorului zootehnic și piscicol;  

 protecția mediului; 

 dezvoltarea capacității administrative; 

 întărirea coeziunii sociale, a solidarității comunitare, reducerea sărăciei (modernizarea 

infrastructurii serviciilor sociale, de sănătate, educație, implicarea cetățenilor în viața comunității 

și dezvoltarea spiritului civic) etc;  

5. Iniţiază şi dezvoltă cu aprobarea ordonatorului principal de credite, contacte directe cu principalii 

finanţatori ai unor proiecte de dezvoltare locală; 

6. Creează şi întreţine un cadru adecvat pentru parteneriatele dintre administraţia publică locală şi alţi 

colaboratori (mediul de afaceri, societatea civilă, instituţii publice etc.) pe diferite programe şi 

proiecte; 

7. Iniţiază şi facilitează buna circulaţie a informaţiilor legate de programele derulate de autoritatea 

publică locală (publică pe site-ul, pagina de face-book a Primăriei orașului Isaccea materiale de 

informare și publicitate, anunț public pentru acordul de mediu/alte avize, anunț consultare publică, 

anunț deschidere sesiune pentru depunere cerere de finanțare, invitație seminarii de informare, 

conferințe de presă etc.);   

8. Colaborează cu instituţiile care acordă finanţări externe şi interne, programelor destinate 

administraţiei publice locale şi întocmeşte proiecte în colaborare cu celelalte compartimente; 

9.  Propune/dezvoltă idei de proiect pentru programările viitoare în vederea atragerii de fonduri cu 

finanţare externă pentru investiţii privind îmbunătăţirea calităţii activităţilor din administraţia 

publică locală şi a vieţii comunităţii locale în general; 

10.  Elaborează Nota conceptuală conform H.G. nr. 907/2016, privind aprobarea obiectivului de 

investiție   propus spre finanțare din fonduri europene sau alte fonduri externe nerambursabile; 

11.  Solicită instituțiilor abilitate avizele/acordurile, anexe obligatorii la depunerea cererii de 

finanțare, în   conformitate cu Ghidul Solicitantului – Condiții Generale, Ghidul Solicitantului – 

Condiții Specifice; 

12.  Centralizează toate documentele necesare cererii de finanțare ce urmează a fi depusă în 

competițiile de proiecte; 

13.  Semnează electronic documentele, anexe obligatorii la depunerea cererii de finanțare; 

14.  Încarcă/depune în aplicația informatică MySMIS2014 toate documentele aferente cererii de  

finanțare, precum și transmiterea acestora către Autoritatea de Management/ Organismul 

Intermediar, în perioada menționată în cadrul secțiunii din Ghidul Solicitantului - Condiții specifice 

de accesare a fondurilor în cadrul Apelurilor de proiecte; 

15.  Verifică zilnic aplicația informatică MySMIS2014 și transmite spre înregistrare toate 

comunicările/solicitările de informații suplimentare primite în sistem; 

16.  Răspunde la solicitările de informații suplimentare primite de la Autoritatea de Management în 

etapele de evaluare a proiectelor: administrativă, de eligibilitate, tehnico-financiară, precontractuală 

etc., cu respectarea termenelor prevăzute în solicitarea de clarificare; 

17. Monitorizează derularea programelor cu finanţare externă, păstrând permanent legătura între 

finanţatori şi instituţie; 

18. Acordă asistenţă potenţialilor beneficiari ai programelor specifice administraţiei publice locale, 

pentru accesarea şi implementarea unor proiecte finanţate (cofinanţate) din fonduri ale UE; 

19. Monitorizarea proiectelor (în situaţia în care este desemnat manager de proiect): 

 urmărește respectarea graficului obținerii rezultatelor din proiect, astfel încât activitățile 

aferente acestora să se realizeze în termenele și condițiile stabilite în cererea de finanțare; 

 realizează rapoarte intermediare şi finale, narative, financiare şi tehnice; 

 elaborează acte adiţionale şi notificări către finanţator; 

 rezolvă orice problemă legată de managementul proiectului ce trebuie realizate în 

conformitate cu contractul de finanţare; 

 identificarea și remedierea riscurilor ce pot apărea în urma activitățiilor proiectului; 

 se întâlnește periodic cu echipa de implementare a proiectului pentru evaluarea 

activităţilor întreprinse, analiza rezultatelor obţinute şi căile de rezolvare a eventualelor probleme 

apărute; 

 asigură condiţiile de informare și publicitate ale proiectului. 

20. Evaluarea proiectelor (în situaţia în care este desemnat manager de proiect): 

 stabilirea gradului în care proiectul a dus la îndeplinirea nevoilor pe care şi le-a propus să 



le satisfacă şi la efectele produse de acesta; 

 analizarea sistemului de evaluare propus în proiect; se vor cunoaşte punctele slabe şi tari 

ale proiectului – se pot lua decizii pentru a îmbunătăţi implementarea proiectului; 

 pregătirea informaţiilor necesare evaluării finanţatorului; 

 face public rezultatele proiectului; 

 răspunde de arhivarea şi buna păstrare a documentaţiilor proiectului. 

21. Conservă şi dezvoltă cu aprobarea ordonatorului principal de credite, în condiţiile legii, relaţiile 

de colaborare interregionale, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, cu 

organizaţii nonguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali, în vederea finanţării şi realizării în comun 

a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local; 

22.  Participarea la seminarii şi cursuri de perfecţionare în domeniul managementului proiectelor şi 

programelor finanţate din granturi naţionale şi internaţionale; 

23.  Colaborează şi participă la organizarea de seminarii, conferințe, la acţiunile de conştientizare a 

cetăţenilor privind realizarea de proiecte (programe) cu finanţare externă; 

24.  Elaborează şi prezintă rapoarte şi informări privind programele externe, precum şi stadiul 

aplicării măsurilor de integrare europeană, la cererea Consiliului Local şi a primarului; 

25.  Studiază şi îşi însuşeşte prin studiu individual, legislaţia specifică activităţii; 

26.  Asigură transpunerea datelor în sistem informatic în vederea prelucrării automate a acestora; 

 

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 şi la timp a sarcinilor prevăzute în prezenta fişă a postului atrage după 

sine, în funcţie de gravitate sau consecinţe, răspunderea administrativă, civilă sau penală. 

7.   Pentru pagubele produse cu vinovăţie patrimoniului instituţiei, în temeiul unei hotărâri 

judecătoreşti definitive şi irevocabile, funcţionarul public va fi obligat la plata daunelor, solidar cu 

instituția; 

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 O.U.G. nr.57/2019, 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. 

18.  Respectă prevederile legale referitoare la protecţia datelor cu caracter personal şi consimte să 

păstreze confidenţialitatea datelor cu caracter personal a căror prelucrare o efectuează în condiţiile 

legii, în virtutea atribuţiilor de serviciu, inclusiv după încetarea activităţilor de prelucrare a acestor 

date. 

Identificarea funcţiei publice corespunzătoare postului 

1. Denumire CONSILIER 

2. Clasa I 

3. Gradul profesional7): Asistent 

4. Vechimea în specialitate necesară: 1 an 

Sfera relaţională a titularului postului 

1. Sfera relaţională internă: 

a) Relaţii ierarhice: 

- subordonat faţă de: Primar 

- superior pentru: nu este cazul  

b) Relaţii funcţionale: cu toate compartimentele și serviciile din instituţie; cu comisiile de specialitate 

ale Consiliului Local 

c) Relaţii de control: nu este cazul 

d) Relaţii de reprezentare: accesarea fondurilor nerambursabile și implementarea proiectelor 

2. Sfera relaţională externă: 

a) cu autorităţi şi instituţii publice: din localitate, judeţ, ţară 

b) cu organizaţii internaţionale: dacă este cazul 

c) cu persoane juridice private: din localitate, judeţ, ţară 

3. Limite de competenţă8): salariatul acţionează numai în baza atribuţiilor stabilite prin fişa postului sau 

a dispoziţiilor superiorului ierarhic    

4. Delegarea de atribuţii şi competenţă: pentru asigurarea continuităţii activităţii din cadrul 

compartimentului este înlocuită, în perioada în care lipseşte de către _______ și la rândul său o 

înlocuiește pe ______. Nu va lipsi din instituţie în aceeaşi perioadă cu persoanele care o înlocuiesc 

(concediu, învoiri, etc.). Concediile şi învoirile se vor acorda astfel încât să se asigure continuitatea 

activităţii compartimentului, numai cu aprobarea conducătorului unităţii. 

Întocmit de9): 

1. Numele şi prenumele:  

2. Funcţia publică de conducere: PRIMAR 

3. Semnătura 

4. Data întocmirii:  

Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului 

1. Numele şi prenumele:  

2. Semnătura 

3. Data:  

Contrasemnează10): 

1. Numele şi prenumele:  

2. Funcţia SECRETAR GENERAL: 

3. Semnătura 

4. Data :  

  
1) Se va completa cu numele şi funcţia conducătorului autorităţii sau instituţiei publice. Se va semna de către conducătorul autorităţii sau 
instituţiei publice şi se va ştampila în mod obligatoriu. 
2) Se va completa cu informaţiile corespunzătoare condiţiilor prevăzute de lege şi stabilite la nivelul autorităţii sau instituţiei publice pentru 
ocuparea funcţiei publice corespunzătoare. 



3) Dacă este cazul. 
4) Se vor stabili pentru fiecare dintre criteriile "citit", "scris" şi "vorbit", după cum urmează: "cunoştinţe de bază", "nive l mediu", "nivel avansat". 
5) De exemplu: călătorii frecvente, delegări, detaşări, disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiţii. 
6) Se stabilesc pe baza activităţilor care presupun exercitarea prerogativelor de putere publică, în concordanţă cu specificul funcţiei publice 
corespunzătoare postului. 
7) Se stabileşte potrivit prevederilor legale. 
8) Reprezintă libertatea decizională de care beneficiază titularul pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin. 
9) Se întocmeşte de conducătorul compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea titularul postului. 
10) Are calitatea de contrasemnatar persoana prevăzută la art. 118 alin. (2) din hotărâre 

 


