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ANUNŢ  

 
Primaria comunei Cârcea, judetul Dolj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea 

pe perioadă determinată,  cu normă întreagă în condițiile H.G nr.286/2011 a 

următoarelor funcții contractuale: 

1. Consilier II -în cadrul compartimentului Proiecte Finanțate din Fonduri  Externe  

(1 post) 

2. Consilier debutant  -în cadrul compartimentului Proiecte Finanțate din Fonduri  

Externe Condiţiile generale de participare la concurs (1 post) 

 

I.Conditiile de desfăsurare a concursului 

• Pentru a ocupa un post vacant candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele 

conditii generale prevăzute la art. 3din HG nr.286/2011 privind Regulamentul-Cadru 

privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 

corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale 

imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare, respectiv: 

a)are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania; 

b)cunoaste limba romana, scris si vorbit; 

c)are varsta minima reglementata de prevederile legale; 

d)are capacitate deplina de exercitiu; 

e)are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza 

adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate; 

 f)indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit 

cerintelor postului scos la concurs; 

g)nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra 

statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea 

justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar 

face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea. 



• Condiţiile specifice de participare la concurs și a ocupării funcțiilor 

contractuale de execuție vacante: 

1. Consilier II -în cadrul compartimentului Proiecte Finanțate din Fonduri  Externe-

conditii minime de vechime în specialitatea studiilor necesare: minim 1 an 

 

2. Consilier debutant  -în cadrul compartimentului Proiecte Finanțate din Fonduri  

Externe Condiţiile generale de participare la concurs - conditii minime de vechime în 

specialitatea studiilor necesare: 0 ani. 

-studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă 

durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă. 

 

II. Concursul se va organiza după următorul calendar: 

• termenul limită pentru depunerea dosarelor: 23.04.2021 ora 16:00 

• proba scrisă :  06.05.2021 ora 10:00 

• proba interviu: se susţine în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data 

susţinerii probei scrise, urmînd ca data și ora să fie comunicate prin afișare la 

sediul și pe site-ul instituției 

      Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin afișare la sediul și pe 

pagina de internet a autorității publice organizatoare a concursului, în termen de maxim o zi 

lucrătoare de la data finalizarii probei. 

Probele se vor sustine  la sediul Centrului Cultural din comuna  Cârcea, 

str.Aeroportului nr.25. 

 

III. Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, 

documentele prevăzute de art. 6, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 

respectiv:: 

a)cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice 

organizatoare; 

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa 

caz; 

c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea 

unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice 

ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica; 

d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie 

si/sau in specialitatea studiilor, in copie;" 

e)cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l 

faca incompatibil cu functia pentru care candideaza; 

 f)adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 

luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre 

unitatile sanitare abilitate; 

 g)curriculum vitae-Format Euripass; 

          Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele 



emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii. 

           In cazul documentului prevazut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selectia 

dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente 

penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai 

tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului. 

 Actele prevazute mai sus vor fi prezentate si in original in vederea verificarii 
conformitatii copiilor cu acestea." 

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Primăriei comunei Cârcea, Str. 

Aeroportului, Nr. 45, în termen de 10 de zile lucrătoare de la data publicării anunţului în 

Monitorul Oficial al României,  partea a III, respectiv pana la data de 23.04.2021, ora 16:00. 

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile la 

sediul Primăriei comunei Cârcea. Relaţii suplimentare la tel./fax. 0251 458121, e-mail: 

carcea@dj.e-adm.ro, dna Bădescu Meletia-secretar comisie concurs. 

IV.Bibliografia de concurs este prezentată în anexa nr.1 la prezentul anunț. 

V.Atribuțiile specifice posturilor sunt prevăzute în anexa nr.2 la prezentul anunț. 

 

 

 

 

 

 

DATA PUBLICĂRII: 12.04.2021 
   
 
 
 
 
 
 

 
  PRIMAR,                                                                                             

   PUPĂZĂ VALERICĂ                                                                             SECRETAR GENERAL, 
                               TOTORA CRISTINA-FLORINA  
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Anexa nr.1 la anunțul de concurs nr.4319/2021 

 

 

BIBLIOGRAFIA  PENTRU FUNCȚIILE DE NATURĂ CONTRACTUALĂ DE EXECUȚIE DIN 

CADRUL COMPARTIMENTULUI PROIECTE FINANȚATE DIN FONDURI  EXTERNE 

 

I. 1.Compartimentul Proiecte Finanțate din Fonduri  Externe-Consilier II (1post) 

1. Constitutia Romaniei , republicata, Monitorul Oficial nr. 767/31.10.2003 

2. Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ-PARTEA a VI-a  -  

Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din 

administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice. 

3.  Legea 53/2003 privind Codul Muncii cu modificarile si completarile ulterioare, Titlul 

II, III; 

4. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu 

modificarile si  completarile ulterioare , 

5. Hotararea Guvernului nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu 

modificarile si completarile ulterioare, 

6. Legea nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica,cu 

modificarile  si completarile  ulterioare , 

7. Lega 98/20166 privind achizitiile publice 
8. HG 395/2016 normele metodologice de aplicare a Legii 98/2016 

 

  II.Compartimentul Proiecte Finanțate din Fonduri  Externe-Consilier debutant (1post) 

1. Constitutia Romaniei , republicata, Monitorul Oficial nr. 767/31.10.2003 

2. Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ-PARTEA a VI-a  -  

Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din 

administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice. 

3. Legea 53/2003 privind Codul Muncii cu modificarile si completarile ulterioare, Titlul II, 

III; 

4. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu 

modificarile si  completarile ulterioare , 

5. Hotararea Guvernului nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu 

modificarile si completarile ulterioare, 

6. Legea nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica,cu 

modificarile  si completarile  ulterioare , 

 

DATA PUBLICĂRII: 12.04.2021 
   

 
 

 
        



Anexa nr.2 la anuntul nr.4319/2021 

 

ATRIBUȚIILE PENTRU FUNCȚIILE DE NATURĂ CONTRACTUALĂ DE EXECUȚIE 

 DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI PROIECTE FINANȚATE DIN FONDURI  EXTERNE 

 

 

1. Compartimentul Proiecte Finanțate din Fonduri  Externe-Consilier II (1post) 

-Desfăşoară activităţi cu privire la accesarea de fonduri naţionale şi internaţionale în toate 

domeniile de dezvoltare economic şi social; 

-Iniţiază şi derulează proiecte finanţate prin fonduri publice sau europene/internaţionale; 

- Verifică eligibilitatea comunei Cârcea în vederea depunerii de programe și proiecte; 

-întocmeşte şi actualizează baza de date privind organismele care acordă finanţări _ pentru 

proicte; 

-Realizează stocarea şi actualizarea permanentă de informaţii corecte, coerente şi veridice 

despre proiectele de interes local aflate în derulare; 

-Propune strategii şi politici publice în domeniul de competenţă și identifică resurse de finanţare 

pentru proiecte de interes local  propuse în scopul atingerii obiectelor; 

-Elaborează programe, prognoze, documente de planificare strategică şi alte programe din 

domeniul dezvoltării economic-sociale; 

-Colaborează cu celelalte compartimente pentru pregătirea documentaţiei necesare aplicaţiei 

propuse de programele de finantare, precum si cu diverse organisme sau organizatii în vederea 

derulării viitoarelor proiecte în parteneriat public/privat; 

-întocmeşte cereri/aplicaţii de finanţare care conţin documentaţie de suport solicitată; 

-Participă la implementarea şi monitorizarea proiectelor în derulare conform legislaţiei în 

vigoare; 

-Participă la întocmirea proiectelor de hotărâre ce vor fi înaintate spre aprobare Consiliului 

Local cu scopul realizării obiectivelor specifice; 

-Asigură derularea operaţiunilor privind întocmirea documentaţiilor complete pentru proiecte 

prin programele de finanţare externă: 

-Planifică riguros activităţile necesare privind pregătirea documentaţiei necesare depunerii 

cererilor dc finanţare; 

-Răspunde la timp în mod concret la orice clarificare solicitată de Autorităţile de Management, 

Organismele Intermediare şi alte instituţii cu atribuţii dc monitorizare, verificare şi control;  

-Organizează acţiuni dc informare, publicitate, seminarii, conferinţe şi simpozioane în domeniile 

de dezvoltare economică şi sociala; 

-Atribuții specifice de monitorizare a implementarii ”Proiectului regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dolj”, sedlectat in cadrul programului operational 

”infrastructura Mare” in regiunea Sud-Vest in România; 

- îndeplineşte orice alte sarcini şi lucrări repartizate de Primarul comunei Cârcea; 

 

 
 



2. Compartimentul Proiecte Finanțate din Fonduri  Externe-Consilier debutant 

(1post) 

  

-Desfăşoară activităţi cu privire la accesarea de fonduri naţionale şi internaţionale în toate 

domeniile de dezvoltare economic şi social; 

-Iniţiază şi derulează proiecte finanţate prin fonduri publice sau europene/internaţionale; 

- Verifică eligibilitatea comunei Cârcea în vederea depunerii de programe și proiecte; 

-întocmeşte şi actualizează baza de date privind organismele care acordă finanţări _ pentru 

proiecte; 

-Realizează stocarea şi actualizarea permanentă de informaţii corecte, coerente şi veridice 

despre proiectele de interes local aflate în derulare; 

-Propune strategii şi politici publice în domeniul de competenţă și identifică resurse de finanţare 

pentru proiecte de interes local  propuse în scopul atingerii obiectelor; 

-Elaborează programe, prognoze, documente de planificare strategică şi alte programe din 

domeniul dezvoltării economic-sociale; 

-Colaborează cu celelalte compartimente pentru pregătirea documentaţiei necesare aplicaţiei 

propuse de programele de finantare, precum si cu diverse organisme sau organizatii în vederea 

derulării viitoarelor proiecte în parteneriat public/privat; 

-întocmeşte cereri/aplicaţii de finanţare care conţin documentaţie de suport solicitată; 

-Participă la implementarea şi monitorizarea proiectelor în derulare conform legislaţiei în 

vigoare; 

-Participă la întocmirea proiectelor de hotărâre ce vor fi înaintate spre aprobare Consiliului 

Local cu scopul realizării obiectivelor specifice; 

-Atribuții specifice de monitorizare a implementarii ”Proiectului regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dolj”, sedlectat in cadrul programului operational 

”infrastructura Mare” in regiunea Sud-Vest in România; 

- îndeplineşte orice alte sarcini şi lucrări repartizate de Primarul comunei Cârcea; 

 

 

DATA PUBLICĂRII: 12.04.2021 
   
 
 
 
 
 
 

 
 


