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Anun! concurs recrutare funcfionar public - perioadd nedeterminatd,

Compartiment Informaticd, Primdria comunei Ulmu, jud. CalSraEi

Prin prezenta, vd inqtiinldm, in conformitate cu prevederile art. II din

Legea nr. 203 din 16 septembrie 2020, pentru modificarea qi completarea

Leeii nr. 5512020 privind unele mdsuri pentru prevenirea 9i combaterea

efectelor pandemiei de COVID-l9, faptul cd Primdria comunei Ulmu, jud.

Caldraqi, organizeazd, la sediul primdriei, in data de 29.10.2021 , ora 10.00,

concurs - proba scrisi qi pe data de 04.11.2021, ora 10.00 - interviu, pentru

ocuparea funcliei publice de execufie pe perioadd nedeterminat6 de consilier

clasa I gradul profesional superior in cadrul Compartimentului contabilitate, cu

duratd normald a timpului de lucru de 8 orelzi,40 orel sdptdm6nd.

1. Condi de narticipare la concurs pentru are functiei blice ne

perioadi nedeterminat5, de inspector clasa I gradul profesional debutant -
Compartiment Informatici :

Condilii generale: candidalii trebuie sd indeplineasci condiflile prevdzute de

art.465 alin (1) din OUG 57l2ol9 privind Codul Administrativ, cu modificarile

qi completirile ulterioare.

Conditii specifice:

studii universitare de licenld absolvite cu diplomd de licenli sau

echivalent6;

vechime minimS in specialitatea studiilor necesare exercitdrii functiei

publice: 7 am;

Atribu tiile p

intocmeqte proiectul bugetului de venituri qi cheltuieli precum qi proiectul

bugetuiui pentru activitdli autofinan{ate din subordine qi le supune spre

aprobare Consiliului local;

Organize azd qi asigurl urmdrirea execuliei bugetare pentru toate acliunile

flnanlate din bugetul local precum qi pentru acliunile finanlate din surse

extrabugetare ;

a

o



Trimestrial ?ntocmeqte darea de seami contabild pe care o depune la
termenele fixate de D.G.F.P.C.F. S. ;

Asigurd onorarea la timp qi corecti a obligaliilor financiare ale instituliei
cdtre te(i Ei acestora fala de institulie;
Asiguri deconturile pentru deplasdri efectuate de personalul propriu in
interes de serviciu;
Asigur[ condiliile pentru buna func{ionare a instituliilor de sub autoritatea
primdriei, pe care le finanleazd,total sau pa(ial;
intocmeqte ddrile de seamd contabile sau statistice din domeniul sau de

activitate qi le transmite instituliilor interesate;

Asigurd evidenla contabild, sinteticS qi analitici a mijloacelor fixe, pe

locuri de folosin{6, a obiectelor de inventar in magazie qi in folosinld,
precum qi a materialelor pe gestiuni qi pe feluri de materiale, in scopul

pdstrdrii integritdlii patrimoniului unitdlii;
Organizeazd evidenla analiticd a debitorilor, creditorilor gi a furnizorilor
unitafi in aqa fel incdt sd se cunoascd in permanenli situaliareald a

acestora;

Determind qi contribuie la identifi carea patrimoniului public qi privat al

comunei;
Contribuie la clarifi carea statutului juridic al bunurilor din domeniul
public qi privat de interes local;

Conduce evidenta contabila in cadrul proiectele finantate din fonduri
europene.

Exercita qi alte atribulii stabilite primar, viceprimar qi secretar.

ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI IN DOMENTUL CALITATII,
MEDIULUI, SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE:
Angajatii au urmitoarele obligalii :

. Sa cunoasca si sa respecte prevederile aplicabile postului cuprinse in
documentatia sistemului de management integrat calitate, mediu, sanatate

si securitate ocupationala si sa actioneaze pentru imbunatatirea continua a

functionarii acestui sistem.
o Toate activitatile desfasurate trebuie sa respecte si sa se conformeze cu

legislatia si reglementarile nationale si internationale in vigoare
(aplicabile in Romania), sa se conformeze cupolitica in domeniul calitatii,

mediului, sanatatii si securitatii ocupationale, cu cerintele sistemului de

management integrat si cu cerintele altor parti interesate;

. Sa acttoneaza intr-un mod responsabil fata de mediu si sanatatea si

securitatea ocupationala;
. Sa reduca impactul negativ asupra mediului al activitatilor realizate;
. Sa asigure un consum redus si sa previna risipa de materii prime,

materiale, resurse naturale si energie;

a

a

o

a

a

o

a

o

o

o



Sa separe deseurile inainte de colectare, in vederea valorificarii sau

eliminarii acestora.

Sa faca propuneri pentru a preveni degradarea graYa sau ireversibila a

mediului;
Sa previn a aparrtia incidentelor/accidentelor si sa intervina in situatii de

urgenta pentru limitarea si remedierea efectelor asupra mediului si

sanatatii si securitatii ocupationale;
. Angajatii sunt obligati sa protejeze si sa pastreze confidentialitatea datelor

si informatiilor cu care vin in contact inbaza atributiilor de serviciu.

RESPONSABILITATI REFERITOARE LA SECURITATEA $I
sANATETEA iX VTUNCA

Lucratorul trebuie sa isi desfrqoare activitatea in conformitate cu pregitirea 9i

instruirea sa, precum gi cu instrucliunile primite din partea angajatorului, astfel

incit sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atdt

propria persoana, cat qi alte persoane care pot fi afectate de acliunile sau

omisiunile sale in timpul procesului de munca.

Lucrdtorul are urmitoarele obligalii :

. sa comunice imediat angajatorului qi/sau lucrdtorilor desemnali orice

situalie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un

pericol pentru securitatea qi sSndtatea lucrdtorilor, precum qi orice

deficienta a sistemelor de protec{ie;

. sa aducd \a cunostinta conducatorului locului de munca qi/sau

angajatorului accidentele suferite de propria persoana;

o sa coopereze cu angajatorul qi/sau cu lucrdtorii desemnaTi, atdt timp cat

este necesar, pentru i fu", posibila realizarea oricSror mdsuri sau cerin{e

dispuse de iatr. inspectorii de munca qi inspectorii sanitari, pentru

protec{ia san6t6tii qi securit5lii lucrdtorilor;
. sa coopereze , aldttimp cat este necesar, cu angajatorul qi/sau cu lucrdtorii

desemnali, pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de

munca qi condiliile de lucru sunt sigure gi fErI riscuri pentru securitate qi

sdndtate, in domeniul sau de activitate;

o sa isi insuqeasci qi sa respecte prevederile legisla{iei din domeniul

securit6lii gi sandtalii in munca qi mdsurile de aplicare a acestora;

. sa dea reialiile solicitate de citre inspectorii de munca qi inspectorii

sanitari.

Atribufii stabilite prin alte legi qi prin dispozilia Primarului'
o Colabo reazd cu alte persoane din aparatul propriu al Consiliului Local la

intocmirea de proiecte de dezvoltare a localit61ii.

. Membru in comisia de seleclionare a documentelor din arhivd;

o

O

O



Participa la sedintele de monitorizare organrzate de Managerul de

Proiect;
Monitorizeaza si raporleaza bugetul alocat proiectului;
Verifica si raporteazabugetul alocat fazelor desfasurate in intervale

de timp specificate;
Intocmeste documentele de plata pentru achtzitra de echipamente,

servicii;
Pastreaza evidente contabile conform legislatiei in vigoare si

cerintelor proiectului ;

Verifica cheltuielilor alocate proiectului;
Efectueaza incasari si plati pentru implementareaproiectului;
Intocmeste documentele contabile pentru raportarile de progres;

Verifi ca documentele contabile;
Monitoriz eaza activitatea fi nanciara a proi ectului'

Identifi carea func{iei publice corespu nzilto ar e po stului
Denumire: CONSILIER
Clasa: I
Gradul profesionalr: SUPERIOR

Vechimea in specialitate necesard: 7 ANI

o

o

a

o

Sfera rela{ionalS a titularului postului
o Sfera relalionald internd:
o Relalii ierarhice:
- subordonat fald de: Primar;
- superior pentru: aparatul financiar
o Relalii funclionale: cu aparatul propriu, Consiliul local, institutii de

subordonare locala sau judeteana, cetatenii comunei;

o Relalii de control: in domeniul financiar local
o Relalii de reprezentare: reprezinta consiliul local, comuna in indeplinirea

atributiilor de serviciu
. Sfera relalional[ extern6: NU
o Limite de competenla2: potrivit regulamentului intern si dispozitiilor

primarului
Delegarea de atribulii qi competen!6: Conform delegaliei de serviciu.

Bibli ade pentru functiei oublice de

clasa I sradul pro supen or din cadrul Con

1 se stabilegte potrivit prevederilor legale;
, .."pru.inU fibertatea decizionali de care beneficiazd titularul pentru indeplinirea atribuliilor care ii revin;

tate:



- Constitulia Rom6niei, republicatS, cu modificirile qi complet[rile
ulterioare;

- Titlul I qi II ale pa4ii a VI-a din Ordonan[a de Urgenfd nr. 5712019

privind Codul Administrativ, cu modific[rile qi completarile ulterioare;
- Ordonanla nr. 137 din 31 august 2000 privind prevenirea gi sanclionarea

tuturor formelor de discriminare, repubicat5, cu modificSrile si
completdrile ulterioare;

- Legea nr. 202 din 19 aprilie 2002, privind egalitatea de qanse qi de

tratament intre femei gi bdrbali, republicatS, cu modificSrile qi

complet[rile ulterioare;
- Legea contabilit5lii nr. 82 din 24.12.1991, republicatd, cu modificarile si

completarile ulterioare;
- Legea nr. 273 din 29.06.2006 privind finanlele publice locale cu

modificarile si completarile ulterioarel
- Legea nr. 500 din 11.07.2002 privind finanlele publice cu modificarile si

completarile ulterioare;
- Ordonanlei Guvernului nr. ll9 din 31.08.1999 privind auditul public

intern qi controlul financiar preventiv, republicatd cu modificirile qi

completdrile ulterioare, aprobatd cu modificdri qi completiri prin Legea
nr. 301 din 17.05.2002;
Termenul de depunere al dosarelor este de 20 de zile de la data

publicirii anunfului, in perioada 14.09.2021 - 04.10.2021.

Dosarele de inscriere trebuie sd conlini in mod obligatoriu, conform

art. nr. 49 alin. (1) din Hotdr6rea nr. 611 din 4 iunie 2008, Pentru aprobarea

normelor privind organizarea gi dezvoltarea carierei functionarilor publici,

actua lizatS, u rmStoa rele docu mente :

"a) formularul de inscriere prevdzut in anexa nr. 3 la Hotdr0rea nr. 611 din 4

iunie 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea qi dezvoltarea carierei

fu nclionarilor publici ;

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor qi altor documente care atestd

efectuarea unor specializdri qi perfecliondri ;

e) copie a diplomei de master in domeniul administraliei publice,

management ori in specialitatea studiilor necesare exercitdrii func{iei publice,

dupS caz,in situalia in care diploma de absolvire sau de licenld a candidatului nu

este echivalentd cu diploma de studii universitare de master in specialitate,



conforrn prevederilor ar1. 153 alin. (2) din Lesea educatiei nationale nr. 1/2011,

cu modiflcirile gi complet[rile ulterioare;
(la 2l-07-2020 Litera e) din Alineatul (1), Articolul 49 , Sectiunea a 2-a ,

capitolul III , Titiul II a fost modificatd de Punctul 37, Articolul I din
HOTARAREA nr. 546 din 9 iulie 2020, publicata in MONITORUL OFICIAL
nr. 638 din21 iulie 2020)

1) copia carnetului de munci qi a adeverinlei eliberate de angajator pentru

perioada lucrat6, care sd ateste vechimea in muncS gi in specialitatea studiilor
solicitate pentru ocuparea postului/func{iei sau pentru exercitarea profesiei;

(la 2l-07-2020 Litera 0 din Alineatul (1), Articolul 49 , Sectiunea a 2-a ,

Capitolul III , Titlul II a fost modificat[ de Punctul 37. Articolul I din

HOTARAREA nr. 546 din 9 iulie 1n FI IAL
nr. 638 din 21 iulie 2020)

g) copia adeverinlei care atestd starea de sbn[tate coresptnzdtoare, eliberatd

cu cel mult 6 luni anterior derulirii concursului de cdtre medicul de familie al

candidatului;

h) copia adeverinlei care atestd starea de sdndtate corespunzdtoare pentru efort

frzic,in cazul func{iilor publice pentru a cdror ocupare este necesard indeplinirea

unor condilii specifice cate implicd efon frzic qi se testeazd prin probi

suplimentarS;

r) cazierul judiciar;
j) declara{ia pe propria rdspundere, prin completarea rubricii corespunzdtoare

din formularul de inscriere, sau adeverinla care si ateste lipsa calitafli de

lucrdtor al SecuritSlii sau colaborator al acesteia, in condiliile prevdzute de

legislalia specificd.

(la 21-01-2020 Litera j) din Alineatul (l), Articolul 49 , Sectiunea a 2-a ,

Capitolul III , Titlul II a fost modificatd de Punctul 37. Articolul I din

HOTARAREA nr. 546 din 9 iulie 2020 " publicatd in MONITO RUL OF'ICIAL

2l iulie 2020

(la 19-10-2011 Alineatul (1) din Articolul 49, Sectiunea a2-a, Capitolul III ,

Titlul II a fost modificat de Punctul 16. Articolul I din HorAnAnP A nr. 761

din 11 octombne 20ll r)ublicatd in MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 19

octombrie 2017)

(1"1) Modelul orientativ al adeverinlei menlionate la alin. (1) lit. f) este

prevdzutin anexa nr. 2D.

(la 19-10-2017 Articolul 49 din Sectiunea a2-a, Capitolul III , Titlul II a fost

completat de Punctul 17. Articolul I din HOTARAREA nr. 761 din 11



octombrie 2017. publicatd in MONITO OFICIAL nr.826 din 19 octombrie

2017)
(1"2) Adeverinlele care au un alt format dec6t cel prevbzut la alin. (1^1)

trebuie sd cuprindd elemente similare celor prevdzute in anexa nr.2D gi din care

sd rezulte cel pulin urmdtoarele informatii: funclialfunc{iile ocupatd/ocupate,

nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al

desfEqurSrii activitSlii, vechimea in muncd acumulatS, precum qi vechimea in

specialitatea studiilor.
(la 19-10-2017 Articolul 49 din Sectiunea a2-a, Capitolul III , Titlul II a fost

completat de Punctul 17. Articolul I din HOTAnAnPa nr. 7 6l din I 1

e 2011 licatd in M FICIAL nr. 826 din 19 o

20t7)
(2) Adeverinla care atestd starea de sindtate conline, in clar, numdrul, data,

numele emitentului qi calitatea acestuia, in formatul standard stabilit prin ordin

al ministrului sindtdlii. Pentru candidalii cu dizabiliteti, in situalia solicitdrii de

adaptare rezonabilS, adeverin[a care atestd starea de sinbtate trebuie insolitd de

copia certificatului de incadrare intr-un grad de handicap, emis in condiliile

legii.
(la2l-07-2020 Alineatul (2) din Articolul 49 , Sectiunea a2-a, Capitolul III ,

Titlul II a fost modificat de Punctul 38, Articolul I din HOTARAREA nr. 546

din 9 iulie 20. oublicati in MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie

2020)
(3) Copiile de pe actele previzute la alin. (1), precum qi copia certihcatului

de incadrare intr-un grad de handic ap prevdzut la alin. (2) se prezintd in copii

legalizate sau insolite de documentele originale, care se certifici pentru

conformitateacu originalul de cdtre secretarul comisiei de concurs.

din Articolul 49 , Sectiunea a2-a, Capitolul III ,(la 2l-07-2020 Alineatul (3)

Titlul II a fost modificat de Punctul 38, Articolul I din HOTARAREA nr. 546

din 9 iulie 2020 . publicata in MONITQRUL OFICIAL nr. 638 drn 2l iulie

2020)

(4) Documentul prevdntt la alin. (1) lit. i) poate fi inlocuit cu o declaralie pe

propria rdspunde.e. i, acest caz, candidatul declarat admis la seleclia dosarelor

qi care nu a solicitat expres la inscrierea la concurs preluarea informaliilor direct

de la autoritatea sau institulia publicd competentd are obligalia de a completa

dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfrqurdrii

concursului, dar nu mai tdrziu de data qi ora organizdni interviului, sub

sancliunea neemiterii actului administrativ de numire. in situalia in care



candidatul soliciti expres la inscrierea la concurs preluarea informa{iilor direct
de la autoritatea sau institulia publica competenti, extrasul de pe cazierul
judiciar se solicitd potrivit legii qi procedurii aprobate la nivel institulional.
(la 19-10-2017 Alineatul (a) din Articolul 49, Sectiuneaa2-a, Capitolul III ,

Titlul II a fost modificat de Punctul 18. Articolul I din HOTARAREA nr.76l
din 1 octombrie 2017 DUblicati in MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 19

octombrie 2011)
(5) Formularul de inscrierc prevdzut in anexa nr. 3 se pune la dispozilie

candidalilor de cdtre autoritatea sau institulia public[ orgatizatoare a

concursului din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acesteia in format

deschis, editabil, in cadrul secliunii dedicate publicitalii concursului, precum gi

la sediu, in locul special amenajat pentru desfbqurarea de activitdli de informare

qi relalii publice, in format letric.
(la 19-10-2017 Alineatul (5) dinArticolul 49, Sectiuneaa2-a, Capitolul III ,

Titlul II a fost modificat de Punctul 18. Articolul I din HOTARAREA nr. 761

din 11 octombne 2017. oublicatd in MONITORUL OFICIAL nr.826 din 19

octombrie 2017)

(6) Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilitAfl poate

inainta comisiei de concurs, in termenul prevdzut pentru depunerea dosarelor de

concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea

accesibilitalii probelor de concurs.

(1a21-07-2020 Articolul 49 din Sectiunea a2-a, Capitolul III , Titlul II a fost

completat de Punctul 39 Articolul I din HOTARAREA nr.546 din 9 iuhe2020
R FI nr 8 din 21 iulie 2020

1

))

@OTARAREA nr. 611 din 4 iunie 2008

pentru aprobarea normelor privind orgattzarea qi dezvoltarea carierei

func{ionarilor publici, cu modificdrile qi completdrie ulterioare)

Relalii suplimentare se pot obline la sediul Primdriei comunei Ulmu, str.

Primariei, nr. 29, comuna Ulmu, judelul Cdl[raqi, telefon/fax 0242338070, e-

mail pnmarie@ulmu.infoprimarie.ro, persoana de contact Negau Nicoleta -

secretar comisie concurs.

Date contact: tel.lfax 0242338010, email:

mari pe pagina de internet a instituliei:

www.primaria ulmu, persoana de contact: Neagu Nicoleta, secretar comisie.

Cu respect,



PRIMAR,
CANTARAGIU

Serviciul Bu get-Contabilitate sl Umane
IA MARINELA

P.Secretar general,

NEAGU NI A


