
 

      
 

 

 

ANUNŢ 

 

 
Primăria municipiului Vulcan, cu sediul în Vulcan, b-dul M. Viteazu, nr. 31, anunţă organizarea în 

data de 28 octombrie 2019 a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei funcţii 

publice de conducere vacante din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului municipiului Vulcan, 

astfel: 

 

1. Director executiv – Direcţia de Asistenţă Socială 

 

Pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Director executiv  – Direcţia de Asistenţă Socială trebuie 

îndeplinite următoarele condiţii: 

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în unul dintre 

următoarele domenii: asistenţă socială sau sociologie; psihologie sau ştiinţe ale educaţiei; drept; 

ştiinţe administrative; sănătate; economie sau management, finanţe, contabilitate. Pot participa la 

concursul pentru ocuparea postului şi absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului universitar 

de lungă durată în alte domenii decât cele prevăzute mai sus, cu condiţia să fi absolvit studii de 

masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea 

studiilor necesare exercitării funcţiei publice; 

- studii universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în 

specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform 

prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani. 
 

Condiţiile generale de participare pentru ocuparea funcţiei publice vacante sunt: 

- să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România; 

- să cunoască limba română, scris şi vorbit; 

- să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi; 

- să aibă capacitate deplină de exerciţiu; 

- să îndeplinească condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru 

ocuparea funcţiei publice; 

- să îndeplinească condiţiile specifice, conform fişei postului; 

- să nu fi fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului 

sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea 

justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu 

exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-

condamnatorie sau dezincriminarea faptei; 

- să nu-i fi fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori 

activitatea în exercitarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile 

legii; 

- să nu fi fost destituită dintr-o funcţie publică sau să nu-i fi încetat contractul individual de 

muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani; 

       - să nu fi fost lucrător al securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de 

legislaţia specifică. 
 

 



 

 

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte: 

a) formularul de înscriere; 

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) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, 

management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;  

f) copia carnetului de muncă şi 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;  

g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior 

derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; 

h) cazierul judiciar; 

i) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al 

Securităţii sau colaborator al acesteia. 

 

Din adeverinţa menţionată la litera f) trebuie să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia 

ocupată, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia, temeiul legal al desfăşurării activităţii, 

vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor. 

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea 

acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice. 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele 

originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu 

excepţia documentului prevăzut la litera c), care se poate transmite şi în format electronic, la adresa de e-

mail a instituţiei. 

Documentul prevăzut la lit. h) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, 

candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea 

informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul 

de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data 

şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care 

candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau 

instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate 

la nivel instituţional. 

Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul 

autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului. 

 

Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Vulcan astfel: 

Proba scrisă - 28 octombrie 2019 - ora 1100 

Interviul  - data şi ora interviului se vor stabili de către comisia de examinare conform art. 

56 din H.G. nr. 611/2008, în sala de şedinţe a Consiliului Local Vulcan. 

 

   Dosarele de înscriere se depun la compartimentul resurse umane din cadrul Primăriei în perioada 27.09.2019 

– 16.10.2019 inclusiv. Informaţii suplimentare la telefon 0254570340  int. 217. 

 

Pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv – Direcţia de Asistenţă 

Socială, bibliografia este următoarea: 

1. Constituţia României, republicată; 

2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

3. Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 

5. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

6. H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale 

serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

7. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 



 

Atribuţiile postului: 

- asigură conducerea executivă a Direcţiei şi răspunde de buna funcţionare în îndeplinirea atribuţiilor ce îi 

revin; 

- asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate în cadrul Direcţiei; 

 - întreprinde măsurile necesare pentru încadrarea cu personal corespunzător, conform legislaţiei în 

vigoare; 

- planifică şi realizează activităţile de informare, formare şi îndrumare metodologică, în vederea creşterii 

performanţei personalului care administrează şi acordă servicii sociale; 

- colaborează permanent cu organizaţiile societăţii civile care reprezintă interesele diferitelor categorii de 

beneficiari; 

- asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către întregul personal a prevederilor legale în domeniu; 

- răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi ia măsuri de 

organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi; 

- întocmeşte rapoartele de evaluare ale personalului din subordine; 

- întocmeşte fişele posturilor pentru personalul din subordine stabilind atribuţii, sarcini şi responsabilităţi 

precise, asigură comunicarea şi însuşirea acestora de către toţi salariaţii şi urmăreşte respectarea 

sarcinilor de serviciu de către aceştia; 

- întocmeşte şi actualizează raportul de activitate a direcţiei pe care o conduce şi îl prezintă primarului; 

- respectă normele de Securitate şi Sănătate a Muncii şi de PSI şi răspunde de însuşirea şi respectarea 

acestora de către toţi angajaţii din subordine; 

- respectă şi asigură cunoaşterea şi aplicarea Regulamentului Intern şi Regulamentului de organizare şi 

funcţionare de către întreg personalul din subordine; 

- în colaborare cu Compartimentul Financiar-contabil stabileşte bugetul propriu al Direcţiei de asistenţă 

socială şi urmăreşte folosirea eficientă şi în conformitate cu prevederile legale a acestuia; 

- colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile în 

vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a 

calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor 

persoanelor beneficiare; 

- ia măsuri pentru realizarea diagnozei sociale la nivelul unităţii administrativ-teritoriale respective, prin 

evaluarea nevoilor sociale ale comunităţii, realizarea de sondaje şi anchete sociale, valorificarea 

potenţialului comunităţii în vederea prevenirii şi depistării precoce a situaţiilor de neglijare, abuz, 

abandon, violenţă, a cazurilor de risc de excluziune socială, etc.; 

- iniţiază, coordonează şi aplică măsurile de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi 

excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunităţi; 

- elaborează, în concordanţă cu strategiile naţionale şi nevoile locale identificate, strategia locală de 

dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu şi lung, după consultarea furnizorilor publici şi privaţi, 

a asociaţiilor profesionale şi a organizaţiilor reprezentative ale beneficiarilor şi răspund de aplicarea 

acesteia; 

- elaborează şi supune aprobării consiliului local proiectul strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale, al 

planului anual de acţiune; 

- elaborează proiectele rapoartelor de activitate, ale rapoartelor privind stadiul implementării strategiei de  

dezvoltare a serviciilor sociale şi propunerile de măsuri pentru îmbunătăţire a activităţii; 

- realizează atribuţiile prevăzute de lege în procesul de acordare a serviciilor sociale; 

- prezintă, la cererea Consilului local, rapoarte scrise privind activitatea depusă, precum şi asupra modului 

de îndeplinire a sarcinilor; 

- în urma consultării furnizorilor publici şi privaţi, a asociaţiilor profesionale şi a organizaţiilor 

reprezentative ale beneficiarilor elaborează planurile planurile anuale de acţiune privind serviciile sociale 

administrate şi finanţate din bugetul consiliului local, care cuprind date detaliate privind numărul şi 

categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înfiinţate, 

programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimate şi sursele de finanţare; 

- colectează, prelucrează şi administrează datele şi informaţiile privind beneficiarii, furnizorii publici şi 

privaţi şi serviciile administrate de aceştia; 

- monitorizează şi evaluează serviciile sociale; 

- elaborează şi implementează proiecte cu finanţare naţională şi internaţională în domeniul serviciilor 

sociale; 

- asigură informarea şi consilierea beneficiarilor, precum şi informarea populaţiei privind drepturile 

sociale şi serviciile sociale disponibile; 

- furnizează, administrează sau, după caz, contractează serviciile sociale adresate copilului, familiei, 

persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor vârstnice, precum şi tuturor categoriilor de beneficiari prevăzute 

de lege, fiind responsabile de calitatea serviciilor prestate; 

- răspunde direct de rezolvarea în termen a tuturor cererilor, reclamaţiilor sesizărilor adresate de către 

cetăţeni; 

- răspunde de întocmirea situaţiilor statistice lunare; 

- răspunde de organizarea acţiunilor de cunoaştere a prevederilor din actele normative emise; 



- coordonează procesul de actualizare a obiectivelor şi a activităţilor la care se ataşează indicatori de 

performanţă sau de rezultat pentru evaluarea acestora; 

- analizează şi prioritizează riscurile semnificative care pot afecta atingerea obiectivelor generale ale 

funcţionării entităţii publice, prin stabilirea limitelor de toleranţă la risc, anual, aprobate de către 

conducerea entităţii, care sunt obligatorii şi se transmit tuturor compartimentelor pentru aplicare; 

- analizează şi avizează procedurile formalizate şi le transmit spre aprobare primarului; 

- inventariază documentele şi fluxurile de informaţii care intră/ies din cadrul compartimentului; 

- identifică neregularităţile, le semnalează şi întreprind activităţile pentru eliminarea neregularităţilor şi 

atingerea obiectivelor specifice; 

- monitorizează realizarea obiectivelor specifice, analizând activităţile ce se desfăşoară în cadrul 

compartimentului (măsoară şi înregistrează rezultatele, le compară cu obiectivele, identifică abaterile, 

aplică măsuri corective, etc.) 

- analizează, în vederea aprobării, informarea privind monitorizarea performanţelor la nivelul entităţii, 

elaborată de secretarul Comisiei de monitorizare, pe baza raportărilor anuale privind monitorizarea 

performanţelor anuale, de la nivelul compartimentelor; 

- analizează, în vederea aprobării, informarea privind desfăşurarea procesului de gestionare a riscurilor, 

elaborată de echipa de gestionare a riscurilor, pe baza raportărilor anuale, de la nivelul compartimentelor; 

- participă la elaborarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, denumit 

Program de dezvoltare; 

- întocmeşte situaţia semestrială privind stadiul implementării sistemului de control intern/managerial la 

nivelul direcţiei; 

- efectuează operaţiunea de autoevaluare a subsistemului de control intern/managerial existent la nivelul 

direcţiei, prin completarea chestionarului de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de 

control intern managerial; 

- ia măsuri pentru îmbunătăţirea sistemului de control managerial din cadrul direcţiei; 

- participă la şedinţele  Comisiei de monitorizare la data, ora şi locul unde acestea au fost stabilite; 

- asigură aprobarea şi transmiterea la termenele stabilite a informărilor/rapoartelor referitoare la 

progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control managerial; 

- inventariază documentele şi fluxurile de informaţii care intră/ies din compartimente, respectiv instituţie, 

a procesărilor care au loc, a destinaţiei documentelor, a fluxurilor de comunicare între compartimentele 

din instituţie, cu nivelele superioare de management şi cu alte entităţi publice; 

- monitorizează activităţile ce se desfăşoară în cadrul compartimentului (evaluează, măsoară şi 

înregistrează rezultatele, le compară cu obiectivele, idetifică neconformităţile, iniţiază corecţii/acţiuni 

corective şi preventive) 

- asigură organizarea arhivei din cadrul direcţiei conform normativelor existente; 

˗ dă relaţiile solicitate de către serviciul intern de prevenire şi protecţie, de inspectorii de muncă şi 

inspectorii sanitari. 

- îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite prin horărâre a consiliului local; 
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