
         ANUNT SITE/AVIZIER 

Primăria oraşului Isaccea, judeţul Tulcea organizează concurs pentru  ocuparea unui post contractual 

vacant de manager proiect, in afara organigramei, timp de lucru 4h/zi, perioada determinată (data 

angajarii-31.12.2023) pentru implementarea proiectului  

“ACTIUNI SOCIALE SI MASURI INTEGRATE PRIN MECANISMUL DLRC IN COMUNITATILE 

MARGINALIZATE DIN ORASUL ISACCEA/REVARSAREA, JUDETUL 

TULCEA”POCU/AP5/P.I.9VI/O.S.5.2./130237 

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

08.10.2021, ora 10,00 – proba scrisă, 14.10.2021, ora 14,00 – interviul. 

       Perioada de depunere a dosarelor de concurs: 16.09.2021-29.09.2021 (ora 15). 

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

precum și  următoarele cerințe specifice:  

1.Post manager proiect: 

 

 Studii superioare  

 minim 3 ani vechime în specialitatea studiilor 

 Minim 0,6 ani experiență în managementul și coordonarea proiectelor publice 

 cunoştinţe achiziţii publice;  

 cunostinte de operare PC; 

 cunoasterea a cel putin o limba straina de circulatie internationala. 

 Abilități de coordonare si monitorizare, 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;(Anexa 1) 

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; 

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

http://www.isaccea.ro/


specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice, 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; 

- Declaratie pe propria răspundere privind antecedentele penale 

- Calendarul desfășurării concursului 

- Bibliografia concursului 

- Fisa post 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 



                                 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 organizat pentru  ocuparea postului contractual de 

manager proiect, 4 ore/zi, pe perioada determinata, pentru implementarea proiectului “ACTIUNI 

SOCIALE SI MASURI INTEGRATE PRIN MECANISMUL DLRC IN COMUNITATILE 

MARGINALIZATE DIN ORASUL ISACCEA/REVARSAREA, JUDETUL 

TULCEA”POCU/AP5/P.I.9VI/O.S.5.2./130237 din data de 08.10.2021. 

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 08.10.2021(proba scrisă). 

 

 

 

Semnătura       Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                      Anexa nr.3 

 

CALENDAR  

de organizare şi desfăşurare a concursului pentru  pentru  ocuparea unui post contractual vacant de 

manager proiect, timp de lucru 4h/zi, perioada determinate (data angajarii-31.12.2023) pentru 

implementarea proiectului  

“ACTIUNI SOCIALE SI MASURI INTEGRATE PRIN MECANISMUL DLRC IN COMUNITATILE 

MARGINALIZATE DIN ORASUL ISACCEA/REVARSAREA, JUDETUL 

TULCEA”POCU/AP5/P.I.9VI/O.S.5.2./130237 

 

 

ACTIVITATE DATA 

Publicare anunt 16.09.2021 

Constituire comisie concurs 16.09.2021 

Depunere dosare candidati 16.09.2021-29.09.2021 

Selectia dosarelor de concurs  30.09.2021-01.10.2021 

Afisare rezultat selectia dosarelor 01.10.2021 

Depunere eventuale contestatii selectie dosare 04.10.2021 

Solutionare eventuale contestatii selectie dosare 05.10.2021 

Proba scrisă 08.10.2021 

Afisare rezultat proba scrisă  11.10.2021 

Depunere eventuale contestatii proba scrisă 12.10.2021 

Solutionare eventuale contestatii proba scrisă  13.10.2021 

Interviul 14.10.2021 

Depunere eventuale contestatii proba interviu 15.10.2021 

Solutionare eventuale contestatii interviu 18.10.2021 

Afisare rezultate finale 19.10.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                         Anexa nr.4 

 

BIBLIOGRAFIA  

1. Pentru ocuparea funcției contractuale manager proiect,4 ore/zi, pe perioada 

determinata: 

 Manualul beneficiarului pentru PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 

– Axele prioritare 1-6 , versiunea 2021 (Notă: acest document poate fi comunicat  candidaților 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 și sancționarea neregulilor apărute în 

obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau fondurilor naționale cu modificările și 

completările ulterioare 

 H.G. nr.399/2015 privind regilile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor 

finanțate prin Fondul European de dezvoltare regională, Fondul social, Fondul de coeziune 2014-

2020; 

 Extrase din cererea de finantare” ACTIUNI SOCIALE SI MASURI INTEGRATE PRIN 

MECANISMUL DLRC IN COMUNITATILE MARGINALIZATE DIN ORASUL 

ISACCEA/REVARSAREA, JUDETUL TULCEA” POCU/AP5/P.I.9VI/O.S.5.2./130237 

 

 

 






