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ANUNȚ

concursde recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuție
vacante de consilier— compartiment asistenta sociala in cadrul aparatului de

specialitate al primarului comunei Eftimie Murgu, judetul Caras Severin

Primaria Comunei Eftimie Murgu organizeaza, la sediuldin localitatea Eftimie Murgu,
nr. 265, judetul Caras Severin, concursde recrutare pentru ocuparea funcției publice de

execuție vacantă deconsilier, Compartiment Asistenta Sociala în cadrul aparatului de

specialitate al primarului comunei Eftimie Murgu, judetul Caras Severin.

Conditii generale de participare la concurs

Candidaţii trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art.465, alin.(1) din

O.U.G. nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificarilesi
completarile ulterioare si anume:
Poate ocupao functie publica persoana care indeplineste urmatoarele conditi

a)are cetatenia romanasi domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scrissi vorbii

c) are varsta de minimum 18 ani impliniti;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
ce)este apt din punct de vedere medicalsipsihologic sa exercite o functie publica.
Atestarea starii de sanatate se face pe baza de examen medical de specialitate, de catre

medicul de familie, respectiv pe bazade evaluare psihologica organizata prin
intermediul unitatilor specializate acreditatein conditiile legii;
$) indeplineste conditiile de studii si vechime in specialitate prevazute de lege pentru

ocuparea functiei publice;
e) indeplineste conditiile specifice, conform fisei postului, pentru ocuparea functiei

publice;
h) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra

statului sau contra autoritatii, infractiunide coruptie sau de serviciu, infractiuni care

impiedica infaptuirea justitiei, infractiuni defals oria uneiinfractiuni savarsite cu

intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei

in care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

1) nule-a fost interzis dreptul de a ocupa o functie publica sau de a exercita profesia ori

activitatea in executarea careia a savarsit fapta, prin hotarare judecatoreasca definitiva,



în conditiile legii;
j) nua fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-aincetat contractul individual de
muncapentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
k) nuafost lucrator al Securitatii sau colaboratoral acesteia, în conditiile prevazute de

legislatia specifica.

Conditiile specifice pentru functia publică de executie scoasă la concurs:

* studii universitare de licenţă absolvite cu diplomăde licen
economice sau administrative

in domeniul stiinte

» diploma curs/ program de initiere/perfectionare/ specializare - tehnician asistenta

sociala
« vechime în specialitatea studiilor: minim 1 an.

Dosarele de concurs se depun la Primaria Comunei Eftimie Murgu,nr. 265,
judetul Caras Severin, in termen de 20 dezile de la publicarea anuntului, in conformitate

cuart. 49 si art. 156 din Hotararea de Guvern nr. 61 1/2008, pentru aprobarea normelor

privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si

completarile ulterioare, repectiv in perioada 11.04.2022 —2. 05.2022.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs, cuprinzând adresa de

corespondență, telefon/fax, e-mail, numele și prenumele persoanei de contact și funcția
publică deţinută — Comuna Eftimie Murgu,nr. 265, judetul Caras Severin, 0255243210,
emureuprimar(Dyahoo.com, Imbrescu Liviu, secretar general al comunei.
Dosarul de inscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea functiilor publice de

executie vacante trebuie sa contina ,„ potrivit art. 49 din Hotararea de Guvern nr.

611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, in mod obligatoriu, urmatoarele

documente:
- formular de inscriere
-curriculum vitae, model comun european
-copia actului de identitate
-copii ale diplomelorde studii, copie diploma curs/ program de înitiere/perfectionare/

specializare - tehnician asistenta sociala.
-copia carnetului de muncasi a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata

-copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6

luni anterior desfasurarii concursului de catre medicul de familie al candidatului

-cazierul judiciar
-declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste lipsa calitatii de lucrator

al securitatii sau colaborator al acesteia, in conditiile prevazute de legislatia specifica

-dosar plic
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă legalizate sau însoțite de

documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către



secretarul comisiei de concurs.

Data,ora şi locul sau locaţia desfășurării probeiscrise: 12. 05.2022, ora 10.00, sediul
Primariei Comunei Eftimie Murgu,nr. 265, judetul Caras Severin.

Interviulva avea loc la o data ulterioara, comunicatain lista de afisare a rezultatelor

probei scrise, cu prevederilor art. 56 din Hotararea de Guvern nr. 611/2008, pentru
aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici,
cu modificarile si completarile ulterioare.

Durata normală a timpuluide muncăeste de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

ibliografie concu!

e Constituţia României;
» O.U.G.nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, titlul I si II, partea VI-a,

0.UG. nr. 137 / 2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor fomelor de

discriminare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
» Legea nr. 202/2002 privind cgalitatea de sansesi de tratamentintre femeisi barbati,

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
- Legea nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si

completarile ulterioare,
» Legeanr. 277 din 24 decembrie 2010 privind alocația pentru susținerea familiei cu

modificarile si completarile ulterioare,
» Legea nr. 292 din 20 decembrie 2011 —a asistenței sociale cu modificarilesi

completarile ulterioare.

Atributii: Conform fişei postului vacant.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primăriei comunei Eftimie Murgu, nr.

265, judetul Caras Severin, persoanăde contact: Imbrescu Liviu — secretar general al

comunei.



ROMÂNIA APROB,
Judeţul CARAŞ SEVERIN
Primăria comunei Eftimie Murgu PRIMAR,

FIŞA POSTULUI ra, N

ID POST 218703 LU
Informații generale privind postul

NA
1. Denumirea postului: - CONSILIER, clasa 1, grad profesional ASISTENT
2. Nivelul postului : - EXECUȚIE
3. Scopul principal al postului : - Asistenta sociala

Condiţii specifice privind ocuparea postului*2):

1. Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă.
2. Perfecţionări (specializări): curs/ program de initiere/perfectionare/ specializare - tehnician
asistenta sociala.
3. Cunoştinţe de operare pe calculator (necesitateşinivel): Da
4. Limbi străine*3) (necesitate şi nivel*4) de cunoaştere):-
5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:

- capacitatea de comunicare; - cunoaşterea reglementărilor legale în sfera activității; -

adaptabilitate şi flexibilitate în îndeplinirea sarcinilor; - capacitate de implementare şi de a rezolva

problemele;- asumarea responsabilității;- anticiparea efectelor deciziilor; capacitate de analiză şi

sinteză, creativitate şi spirit de iniţiativă; - capacitate de planificare şi de a acţiona strategic;- abilităţi

în munca cu caracter individualşi în echipă;- abilităţi în consiliere şi îndrumare;- abilităţiîn utilizarea
calculatoarelor şi a altor echipamente informatice; - abilităţi în domeniul instruirii şi autoperfecţionării;
- respectul față de lege şi loialitate faţă de interesele instituţiei.
6. Cerinţe specifice*5):
7. Competenta managerială (cunoştinţe de management, calităţişi aptitudini
manageriale) :—

Atribuţiile postului*:

1. Intocmeste în colaborare cu viceprimarul, programul de actiunisi lucrari ce urmeaza
a fi realizat cu resursa umana disponibila la legea 416/20015i cu alte categorii ce potrivit legii au de

prestat ore de munca in folosul comunitatii ;

2. organizeaza dosarele privind venitul minim garantat sens in care urmareste
respectarea prevederilor legale in materie, intocmind documentatiile specifice acordarii,
suspendarii si/sau incetarii ajutorului social. Efectueaza anchetele sociale la termenele legale,
intocmeste situatiile centralizatoare aferente platii vmg, borderourile ce vizeaza stabilirea platilor

noi,schimbarile detitular, planul si situatiile de lucrari etc. Urmareste depunerea la institutiile abilitate,
la termenele legale, a situatiilor specifice
3. organizeaza dosarele privind alocatia pentru sustinerea farniliei sens in

care urmareste respectarea prevederilor legale in materie, intocmind documentatiile

specifice acordarii, suspendarii si/sau incetarii. Efectueaza anchetele sociale la

termenele legale, intocmeste situatiile centralizatoare. Urmareste depunerea la

înstitutiile abilitate, Ia termenele legale, a situatiilor specifice
4. urmareste implementarea legislatiei privind protectia si promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, intocmind anchete sociale (trimestrial), planuri de

servicii si alte documentatii specifice legislatiei in domeniul serviciilor de asistenta



propunind, dupa caz, solutii in acord cu prevederile legale în materie.
5. urmareste si monitorizeaza cazurile sociale dela nivelul comunei Eftimie Murgu,

propunind si implementind solutii specifice ;

6. urmareste si monitorizeaza respectarea si implementarea prevederilor

legale privind protectia si promovarea drepturilor copiilor, de la nivelul comunei

Eftimie Murgu propunind si implementind solutii specifice — sesizind, dupa caz, institutiile abilitate;

7. se preocupade instrumentarea dosarelor ce vizeaza instituirea curatelei

si/sau a tutelei, furnizind informatiile solicitate si propunind, dupa caz, actiuni sprecifice
curatele sau tutelei.
8. urmareste si monitorizeaza respectarea si implementarea prevederilor legale privind prevenirea si

combaterea violentei in farnilie, de la nivelul comunei
Eftimie Murgu, propunind si implementind solutii specifice sesizind, dupa caz, institutiile abilitate

9. organizeaza dosarele privind ajutorul de incalzire a locuintei sens in care
urmareste respectarea prevederilor legale in materie, intocmind documentatiile specifice

acordarii, suspendarii si/sau incetarii. Efectueaza anchetele sociale la termenele legale,

intocmeste situatiile centralizatoare aferente. Urmareste depunerea la institutiile

abilitate, la termenele legale, a situatiilor specifice
10. organizeaza dosarele privind alocatia de stat pentru copii, sens in care
urmareste respectarea prevederilor legale în materie, intocmind documentatiile specifice

acordarii, etc.
11. organizeaza dosarele privind indemnizatia de crestere a copilului în virsta
de pana la 2 ani. Urmareste depunerea la institutiile abilitate, la termenele legale, a
situatiilor specifice
12, solutioneaza petitiile sau adresele repartizate
13. intocmeste referate, rapoarte si alte documentatii prin care sunt propuse
diverse masuri în domeniul sau de activitate urmare a unorcerinte legale sau a unor

analize de oportunitate in domeniul asistentei sociale
14. elibereaza adeverinte sau alte documente din arhiva si nu numai, ce tin de
compartimentulde resort.
Indeplineste orice atributie ce ii revine in calitate de membru în comisiile din

care face parte precum si atributiile ce-i sunt consemnate in mod expres de actele

normative in vigoare
Indeplineste si alte atributii prevazute în dispozitiile legale (acte normative,
hotarari ale consiliului, dispozitii) sau insarcinari date de superiorii ierarhici, inclusiv

cele repartizate prin rezolutie pe documentele respective.
Nerespectarea sarcinilor de serviciu sau indeplinirea defectuoasa a acestora

atrage sanctionarea conform normelor legale in materie.
Atributiile prevazute în fisa postului se exercita timp de 8 ore/zi, in fiecare zi

lucratoare a saptamanii, in intervalul 8:00 — 16:00,

8. Disciplina munci
- îndeplinirea sarcinilor de serviciu şi a obligaţiilor rezultate din actele normative în vigoare;

- îmbunătățirea permanență a pregătirii sale profesionale şi de specialitate;

- păstrarea confidențialității informațiilorşi a documentelor legate de instituție;

- utilizarea resurselor existențe exclusiv în interesul instituției;
- cunoaşterea, respectarea, punerea în aplicare a legislației, a normativelor interne și a

procedurilor de lucru în domeniul său de activitate;
- adoptă permanent un comportament în măsură să promoveze imaginea si interesele

instituției;
- apărareaîn mod loial a prestigiul autorităţii în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi de a



- apărarea în modloial a prestigiul autorităţii în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi de a

se abţine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale

acesteia;
- răspunderea pentru corectitudinea şi legalitatea actelor întocmite/emise;
- pentru abateri în exercitarea sarcinilor și atribuțiilor de serviciu, sau pentru îndeplinirea lor

defectuoasă, răspunde disciplinar, contravențional, material sau penal, după caz.

Identificarea funcției publice corespunzătoare postului:
1. Denumire: CONSILIER
2. Clasa: I
3. Gradul profesional *7): ASISTENT
4. Vechimea în specialitate necesară: 1 an

Sfera relațională a titularului postului:
1. Sfera relațională internă:

a) Relații ierarhice:
- subordonatfață de: primar, secretar general al comunei.
- superior pentru: -
b) Relații functionale: _-cu toate compartimentele din cadrul instituției
C)Relații de contre -Conform dispozitiilor primite
d) Relaţii de reprezentare:-

2. Sfera relațională externă:
a) cu autorități şi instituții publice: AJPIS Caraş Severin, DGASPC Caraș Severin , Institutia

Prefectului judetul Caras Severin
b) cu organizații internaționale:
c)cu persoane juridice prival

3.Limite de competenta*8)
4. Delegare deatribuţii și competență

achizitii publice, conform atribuţiilor

Întocmit de*9):
1. Numele şi prenumel Imbrescu Liviu
2, Funcţia de conducere: secretargeneralalreniNVL3. Semnătura:
4, Data întocmi 14 ianuarie 2022.

Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului:__
1. Numele şi prenumele: VACANT Ze În
2. Semnătura: RA

Fr
3. Data: |

Contrasemneaza*10):
1. Numele şi prenumele: Otiman Mih:

2. Funcţia de conducere: primar
3. Semnătura:
a) secam a une fi contr avonst ae paie, Se va sa de căror tarii sana it ş sv spa n mai

PE comitoraregretedel sale latăurgenta“3 oaeteOProc ntrect"a,șIai, dup um sm "ana ba el"vă rata.
CI detaa Dono ddr, aa, depre Str UC n pronoasoiGri
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