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ANUNŢ 

 

 Primăria Municipiului Focşani organizează concurs de recrutare în vederea ocupării 

funcției publice de execuție vacantă de Inspector clasa I gradul profesional debutant – 

Compartiment pentru monitorizarea procedurilor administrative - Serviciul 

administrație publică locală, agricultură din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului municipiului Focşani în data de 18.02.2020 ora 10,00 – proba scrisă 

 

Condiţii de participare la concurs 

 - Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute 

la art. 465 alin.(1) exceptănd lit. e) în ceea ce priveşte atestarea stării de sănătate pe bază 

de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în 

condiţiile legii, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare: 

    a) are cetăţenia română şi domiciliul în România; 

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

    c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi; 

    d) are capacitate deplină de exerciţiu; 

    e) este apt din punct de vedere medical; 

    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru 

ocuparea funcţiei publice; 

    g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei 

publice; 

    h) nu a 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; 

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

activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în 

condiţiile legii; 

    j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de 

muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani; 

    k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de 

legislaţia specifică. 

 - Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul 

de licență -  Științe administrative ; 

 - Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice -  

 - Cunoştinte de operare pe calculator, nivel mediu. 

 

 

 

 



 

 

 

Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante constă 

în selecția dosarelor, proba suplimentară de testare a competențelor specifice în domeniul 

tehnologiei informației – nivel mediu, proba scrisă și proba interviu.  

Data pentru organizarea concursului este 17 februarie 2020 ora 10,00 proba 

suplimentară de testare a competențelor specifice în domeniul tehnologiei informației – 

nivel mediu și 18 februarie 2020, ora 10.00 -  proba scrisă, data și ora interviului vor fi 

comunicate ulterior. Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Focşani 

din B-dul Dimitrie Cantemir nr. 1 bis din municipiul Focșani.     

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei Municipiului Focşani 

din B-dul Dimitrie Cantemir nr. 1 bis din municipiul Focșani, la Compartimentul resurse 

umane, organizare, camera 103, et. 1, în termen de maximum 20 zile de la data publicării 

anunţului pe pagina de internet și la sediul Primăriei Municipiului Focșani, precum și pe 

site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, respectiv 16.01.2020 – 04.02.2020 

inclusiv. 

         Relaţii suplimentare la Compartiment resurse umane, organizare – telefon  

0237/213416, fax 0237/216700, email: calota@focsani.info, secretar concurs doamna 

Calotă Geta, inspector Compartiment resurse umane, organizare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Data afișării: 16.01.2020 
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            Actele solicitate candidaților pentru dosarele de înscriere la concursul de 

recrutare în vederea ocupării funcției publice de execuție vacantă de Inspector clasa I 

gradul profesional debutant – Compartiment pentru monitorizarea procedurilor 

administrative - Serviciul administrație publică locală, agricultură din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului municipiului Focşani, din data de 18.02.2020 

proba scrisă:   

 

    a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

    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 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; 

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

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. 

    (1^1) Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la lit. e) este prevăzut în anexa nr. 

2D la H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare; 

    (1^2) Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut la alin. (1^1) trebuie să 

cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin 

următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru 

ocuparea acesteia/acestora, 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. 

      Documentul prevăzut la lit. g) 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.  
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             ATRIBUȚIILE POSTULUI de Inspector clasa I gradul profesional 

debutant – Compartiment pentru monitorizarea procedurilor administrative - 

Serviciul administrație publică locală, agricultură din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului municipiului Focşani: 

 

 

1. verifică funcționalitatea Monitorului Oficial Local; 

2. informează de îndată compartimentul informativ despre orice nefuncționalitate a 

Monitorului Oficial Local; 

3. solicită compartimentului informativ modificarea structurii Monitorului Oficial 

Local ori de câte ori se impune; 

4. asigură publicarea în Monitorul Oficial Local a procedurilor administrative privind 

circulația proiectelor de hotărâri și a dispozițiilor; 

5. asigură publicarea în Monitorul Oficial Local a hotărârilor Consiliului local al 

municipiului Focșani; 

6. asigură publicarea în Monitorul Oficial Local a registrului pentru evidența 

proiectelor de hotărâri, precum și a registrului pentru evidența hotărârilor 

Consiliului local al municipiului Focșani; 

7. asigură publicarea în Monitorul Oficial Local a dispozițiilor cu caracter normativ 

emise de Primarul municipiului Focșani; 

8. asigură publicarea în Monitorul Oficial Local a registrului pentru evidența 

dispozițiilor Primarului municipiului Focșani; 

9. asigură publicarea în Monitorul Oficial Local a Registrului pentru consemnarea 

propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotărârilor şi 

dispoziţiilor cu caracter normativ; 

10. asigură publicarea în Monitorul Oficial Local a anunțurilor de inițiere a proiectelor 

de acte administrative cu caracter normativ; 

11. asigură publicarea în Monitorul Oficial Local a proceselor verbale ale ședințelor 

Consiliului local al municipiului Focșani; 

12. asigură publicarea în Monitorul Oficial Local a minutelor ședințelor publice 

organizate pentru dezbaterea proiectelor de acte administrative cu caracter 

normativ; 

13. preia de la compartimentele din cadrul aparatului de specialitate a Primarului 

municipiului Focșani informațiile și documentele necesare în vederea publicării 

acestora în Monitorul Oficial Local; 

14. preia de la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Focșani 

declarațiile de căsătorie în vederea publicării acestora în Monitorul Oficial Local; 

15. face propuneri privind publicarea altor documente în Monitorul Oficial Local pe 

care le înaintează spre aprobare Primarului municipiului Focșani; 

16. ia măsuri în vederea redactării și publicării documentelor în Monitorul Oficial 

Local cu respectarea cerințelor impuse de legislația privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative; 

 



 

 

 

17. verifică, înainte de publicare, documentele primite de la alte compartimente, în ce 

privește corectitudinea acestora sub aspect gramatical, ortografic, ortoepic și al  

punctuației; 

18. asigură confidențialitatea asupra informațiilor gestionate; 

19. întocmeste și comunică, în termenul legal, răspunsurile solicitărilor privind 

informațiile publicate în Monitorul Oficial Local; 

20. îndosariază, numerotează și predă la arhivă anual documentele create conform 

prevederilor legale; 

21. răspunde, conform legii de bunurile date în folosință ; 

22. îndeplinește și alte sarcini stabilite de conducere și participă la toate activitățile 

organizate în cadrul primăriei ori de câte ori este nevoie. 
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