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ANUNŢ CONCURS  
 
  Primăria Comunei Mânzălești , judeţul Buzău , organizează concurs de recrutare 

pentru ocuparea unei  funcţiei publice de execuție vacantă , pe durată nedeterminată 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mânzălești , judeţul 

Buzău, după cum urmează  : 

 - " referent , clasa III , grad profesional debutant " la Compartimentul resurse 

umane, relații cu publicul , informare , monitorizare proceduri administrative ; 

 

 Condiţiile de desfăşurare  a concursului sunt : 

 - dosarele candidaţilor se depun la sediul Primăriei Comunei Mânzălești , judeţul 

Buzău, începând cu data de 09.08.2021 până pe data de 30.08.2021. ora 16,00; 

 -  selecţia dosarelor se va face în perioada 31.08.2021-06.09.2021; 

 - susţinerea probei scrise în data de 09.09.2021, ora 10,00, la sediul Primăriei 

Comunei  Mânzălești, judeţul Buzău . 

 -  susţinere interviu .  

 

 Proba interviu se susţine de regulă , într-un termen maxim de 5 zile lucrătoare de 

la data susţinerii probei scrise . Data şi ora susţinerii interviului se afişează 

obligatoriu odată cu afişarea rezultatului probei scrise . 

 

 Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul şi pe 

site-ul Primăriei Comunei Mânzălești , judeţul Buzău .  

 

 I. Condiţiile generale de participare la concursul de recrutare pentru funcţiile 

publice publice vacante : 

  Candidaţii la concurs trebuie sa îndeplinească condiţiile prevăzute la art.465 alin 

(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ , 

cu modificările şi completările ulterioare .  



 

  II. Condiţii specifice de ocupare , atribuţiile conform fişei postului şi bibliografia 

corespunzătoare funcţiilor publice de execuţie vacante pentru care se organizează 

concurs . 

 - studii liceale , respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat, 

 - cunoştiinţe de operare pe calculator , nivel mediu , dovedite cu acte (certificat , 

diplomă , atestat ). 

     Atribuţii : 

-  are oblgația de a cunoaște legislația actualizată din sfera de activitate, 

- asigură întocmirea formalităților privind scoaterea la concurs a posturilor și a 

promovărilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului și răspunde de 

organizarea în condiții optime a procedurilor specifice concursurilor- recrutarea și 

selecția candidaților pentru funcțiile publice și contractuale , 

- asigură secretariatul comisiilor de concurs/examen pentru ocuparea posturilor 

vacante, 

- întocmește documentațiile privind încadrarea în muncă a candidațiilor declarați 

admisă , pe baza proceselor verbale ale comisiilor de concurs/examen în conformitate 

cu prevederile legale , 

- colaborează cu persoanalul de conducere în vederea întocmirii fișelor de post , 

răspunde și ține evidența acestora pentru posturile ocupate în cadrul aparatului de 

specialitate al primarului , conform prevederilor legale , 

- efectuează lucrări privind încheierea , modificarea , suspendarea și încetarea 

contractelor individuale de muncă încheiate pe perioadă nedeterminată  și determinată 

și acordarea tuturor drepturilor prevăzute legislația muncii , 

- efectuează lucrări  privind numirea în funcția publică, modificarea , suspendarea și 

încetarea raportului de serviciu încheiat  pe perioadă nedeterminată sau determinată , 

conform legislației privind funcția publică ,  

- întocmește , gestionează și răspunde de dosarele profesionale ale funcționarilor 

publici , precum și de dosarele personale ale personalului contractual conform 

prevederilor legale , 

- gestionează dosarele asistenților persoanli ai persoanelor cu handicap grav de pe 

raza comunei , 

-  gestionează dosarele persoanelor cu handicap grav care primesc indemnizație 

persoană cu handicap , 

- ține evidența certificatelor de handicap ale persoanelor care primesc indemnizatie de 

handicap și cei care au angajat asistent personal , în sensul valabilității acestora , 



- răspunde de întocmirea situației privind planificarea concediilor de odihnă , în 

vederea aprobării de către Primar și urmărește respectarea ei , 

- răspunde de prezența la serviciu a angajaților și de pontajele întocmite lunar în baza 

condicii de prezență , 

- eliberează la cerere adverințe privind calitatea de salariat , privind vechimea în 

muncă , privind drepturile salariale brute ( salarii de încadrare, sporuri , etc ), 

- întocmește și actualizează Registrul de evidență al salariaților  și Registrul de evidență 

a funcționarilor publici , conform prevederilor legislative ,  

- solicită și centralizează, conform prevederilor legale, rapoartele de evaluare ale 

funcționarilor publici și fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale 

personalului contractual din cadrul instituției , 

- verifcă îndeplinirea condițiilor de angajare , pregătire și promovare ,  

- întocmește dosarele necesare în vederea pensionării salariaților din instituție ,  

- asigură aplicarea sistemului de salarizare în vigoare , completat cu actele normative 

care apar pe parcurs , în concordanță cu structura organizatorică și numărul de 

posturi aprobată ,   

-  gestionează registrul de evidentă a petițiilor , 

-  afișează și întocmește procesele verbale de afișare pentru citațiile comunicate spre 

afișare, publicațiile de vânzare, precum și pentru orice alte documente înaintate 

Primăriei Comunei Mânzălești , spre afișare , 

-  întocmește semestrial raportul privind activitatea de soluționare a petițiilor ,  

-  gestionează registrul de evidență al solicitărilor privind liberul acces la informații , 

-  întocmește raportul anual privind informațiile de interes public .  

-  gestionează registrul unic de evidență a tuturor registrelor din instituție . 

     III.  Bibliografie și Tematică  

 1. Constituția României , republicată, 

 2. Partea III și Partea a VI din  OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 3. Ordonanța  Guvernului  nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor 

formelor de discriminare , republicată , cu modificările și completările ulterioare ,  

 4. Legea nr.53/2003 privind Codul muncii , cu modificările și completările 

ulterioare . 

 5. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați, 

republicată , cu modificările și completările ulterioare .  

 6.  Hotărârea Guvernului nr. 905/2017 privind regimul general de evidență a 

salariaților .  



 7. Hotărârea de Guvern nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 

organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici , cu modificările și completările 

ulterioare . 

 8. Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru 

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

vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau 

trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar 

plătit din fonduri publice , actualizată .  

     9. Ordonanța Guvernului  nr.27/2002 privind reglementarea activității de 

soluționare a petițiilor , cu modificările și completările ulterioare . 

    10. Legea nr.448/2006, republicată , privind protecția și promovarea drepturilor 

persoanelor cu hándicap , Cap.II Secțiunea a2-a Asistentul personal . 

 Toate actele normative vor fi avute în vedere în forma aflată în vigoare la data 

exemenului /concursului cu tóate republicările , modificările , completările și 

abrogările .  

 

 TEMATICĂ 

 1. Constituția României,  

 2. Reglementări privind respectarea demnității umane , protecția drepturilor și 

libertăților fundamentale ale omului , prevenirea și combaterea incitării la ură și 

discriminare , 

 3. Reglementări privind funcția publică și funcționarii publici, 

 4. Reglementări privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, 

 5. Reglementări privind contractul individual de muncă și clauzele acestuia. 

 6. Reglementări privind petițiile , 

 7. Reglementări privind evidența salariaților, 

 8. Reglementări privind asistentul personal. 

 9. Reglementări privind ocuparea unui post vacant sau temporar vacant 

corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte 

profesionale imediat superioare a personalului contractual din sector bugetar plătit 

din fonduri publice .  

 

 

 

 

 

 



 

 Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie 

inclusiv republicările , modificările şi completările acestora . 

 

 În vederea participării la concurs , candidaţii depun dosarul de concurs , care 

trebuie să conţină, în mod obligatoriu ,  următoarele documente:  

a) formularul de înscriere (formularul de înscriere se pune la dispoziţia 

candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul instituţiei ) 

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 , 

e) copia carnetului de muncă sau 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 , 

f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu 

cel puţin 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al 

candidatului , 

g) cazierul judiciar  

h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau 

lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia 

 

Declaraţia menţionată la lit.h) se completează pe formularul pus la dispoziţie de 

secretarul comisiei de concurs , la depunerea dosarului .  

 

  PRIMAR,                                    SECRETAR GENERAL, 

       Moldoveanu Viorel                      Raimonda Viorica Iancu 

      
 


