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ANUNȚ CONCURS RECRUTARE 

POST vacant - Consilier, grad profesional Debutant clasa I, funcție publică de execuție  în 

cadrul Compartimentului Relații cu Publicul și Registratură din aparatul de specialitate al 

Primarului Comunei Targsoru Vechi 

 

 

     Comuna Târgșoru Vechi, județul Prahova, pe data de  09.03.2022, organizează concurs 

pentru ocuparea următoarei funcţii publice de execuție vacantă:   

Consilier debutant - Compartiment Relații cu Publicul și Registratură din aparatul de 

specialitate al Primarului Comunei Targsoru Vechi 

 

Durata normală a timpului de lucru este de 8h/zi, respectiv 40h/saptămână. 

Calendarul desfășurării concursului este următorul:  

- selecția dosarelor – se face în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de 

depunere a dosarelor (începând cu data de 24.02.2022); 

- 09.03.2022, ora 11:00  (proba scrisă) la sediul instituţiei, 

- proba interviu se va sustine în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii 

probei scrise, la sediul instituției, doar acei candidați care au obținut la proba scrisă minimum 

50 puncte. 

Condiții de participare: 

La concurs vor putea participa exclusiv: 

– candidaţii care sunt vaccinaţi împotriva virusului SARS-CoV-2, dacă au trecut minimum 10 

zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare; 

– candidaţii care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi, ulterioară 

confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2; 

– candidaţii care prezintă rezultatul negativ certificat al unui test RT-PCR pentru infecţia cu 

virusul SARS-CoV-2, nu mai vechi de 72 de ore; 

– candidaţii care prezintă rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia 

cu virusul SARS-CoV-2, nu mai vechi de 48 de ore. 

Termenele se calculează la data susţinerii probei de concurs. 

Accesul candidaţilor în spaţiul unde are loc proba, se va face prin verificarea dovezii că 

persoanele se află într-una dintre situaţiile care permit participarea, pe baza unui document 

scris pe care îl vor avea în copie (certificat verde digital Covid 19 printat şi/sau dovada 

testului negativ RT-PCR/antigen), care se va păstra la dosarul de concurs. 

Candidaţilor care nu fac dovada că se află într-una din situaţiile de mai sus nu li se va permite 

accesul la probe şi procedura de concurs pentru aceştia va înceta. 



 

- condiţiile generale, prevăzute de art. 465 din OUG nr. 57/2019; 

a) are cetatenia romana si domiciliul in Romania; 

b) cunoaste limba romana, scris si vorbit; 

c) are varsta de minimum 18 ani impliniti; 

d) are capacitate deplina de exercitiu; 

e) este apt(a) din punct de vedere medical si psihologic 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 baza de evaluare psihologica organizata prin 

intermediul unitatilor specializate acreditate in conditiile legii; Adeverinţa medicală va 

fi eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

f) indeplineste conditiile de studii si vechime in specialitate prevazute de lege pentru 

ocuparea functiei publice; 

g) indeplineste conditiile specifice, conform fisei postului, pentru ocuparea functiei 

publice; 

h) nu a fost condamnat(a) pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra 

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

impiedica infaptuirea justitiei, infractiuni de fals ori a unei infractiuni 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; 

 i) nu le-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, 

in conditiile legii; 

 j) nu a fost destituit(a) dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de 

munca pentru motive disciplinare in ultimii 3 ani; 

 i) nu a fost lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, in conditiile prevazute de 

legislatia specifica. 

 

condiţiile specifice 

       - Studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta; 

 

Data publicării anunțului: 04.02.2022. 

 

Perioada de depunere a dosarelor este: 04.02.2022 - 23.02.2022  

 

Ultima zi de depunere a dosarelor: 23.02.2022, orele 13:00. 

 

Dosarele de concurs  vor fi depuse la sediul Primăriei Comunei Targșoru Vechi, etaj 1, 

camera 12 - Serviciul Juridic si Resurse Umane, din comuna Targșoru Vechi, satul Strejnicu, 

str. Principală, nr.200, județul Prahova,  

Relații la telefon 0244/482291, int.112; fax 0244/482555. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ATRIBUTII:  

 Desfășoară activități de registratură, secretariat și corespondență. Prezintă la semnat 

corespondența împreună cu materialul de bază, întocmește formele de însoțire a 

corespondenței, după caz; 

 Asigura activitatea de registratura si relatii publice a institutiei prin: 

o primirea si inregistrarea corespondentei si repartizarea acesteia conform rezolutiei 

secretarului; 

o urmarirea rezolvarii corespondentei in termen, conform repartizarii acesteia; 

o tehnoredactarea adreselor si raspunsurilor la petitii, cereri sau scrisori primite de la 

cetateni sau institutii, in termenul prevazut de lege; 

o verificarea zilnica a postei electronice; 

o verificarea corectitudinii inregistrarii in registrul electronic de intrare-iesire si 

asigurarea tiparirii acestuia la final de an calendaristic. 

o Oferă informaţii de specialitate în cadrul programului de relaţii cu publicul; 

 Verifica zilnic posta electronica; 

 Tine in actualitate site-ul comunei; 

 Opereaza in registrul de intrare-iesire electronic. 

 Primeşte, înregistrează şi ţine evidenţa cererilor formulate în scris, pentru eliberarea 

actelor solicitate, eliberând solicitantului o confirmare scrisă; 

 Asigura indeplinirea activitatii privind transparenta decizionala, conform legislatiei in 

vigoare; 

 Inregistreaza si intocmeste/tehnoredacteaza orice situatie statistica si orice raspunsuri 

la petitii, cereri sau scrisori primite de la cetateni sau instituii in termenul prevazut de 

lege. 

 Asigură comunicarea între solicitanți și instituție, prin activitățile specifice, în 

conformitate cu legislația în vigoare; 

 Se ocupă de accesul la informații de interes public conform Legii nr. 544 / 2001 și 

comunică, în termenele legale, răspunsuri la informațiile solicitate în scris; 

 Actualizează avizierul cu informații noi în funcție și cu modificările intervenite în 

activitatea instituției; 

 Asigura transmiterea petitiilor catre compartimentele cu competenta in solutionare, 

urmareste solutionarea in termen si asigura transmiterea raspunsurilor catre petitionari 

sau institutii. 

 Redirectioneaza catre institutiile abilitate petitiile gresit indreptate.  

 Furnizează către mass-media, prompt și complet, orice informație de interes public 

care privește instituția; 

 Intocmeste, verifica si actualizeaza lista cu informatiile de interes public si aduce la 

cunostinta compartimentelor; 

 Întocmește, anual, un raport privind accesul la informațiile de interes public în 

conformitate cu dispozitiile art. 27 din Normele metodologice de aplicare ale Legii nr. 

544 /2001; 

 Publică şi actualizează, anual, buletinul informativ al institutiei, care va cuprinde 

informaţiile de interes public comunicate din oficiu conform art. 5 din Legea nr. 544 

/2001; 

 Raspunde de solutionarea in termen a sarcinilor de serviciu repartizate. 

 Raspunde de continutul documentelor pe care le semneaza; 

 Raspunde de realitatea datelor pe care le furnizeaza; 

 Asigură constituirea fondului arhivistic neoperativ, din documentele rezultate din 

activitatea de profil; se preocupă de arhivarea documentelor create în cadrul 

compartimentului, conform normativelor în vigoare; 

 Este obligat sa pastreaze secretul profesional si asigura integritatea si securitatea 

lucrarilor sau valorilor incredintate. 



 Este obligat sa se perfectioneze continuu in activitatea pe care o desfasoara, in vederea 

reducerii timpului de executie a lucrarilor. 

 Raspunde de mentinerea integritatii si calitatii bunurilor primite in folosinta suportand 

consecintele  de ordin disciplinar si material ca urmare a folosirii necorespunzatoare. 

 Respecta normele PSI si protectia muncii conform legislatiei in vigoare. 

 Respecta Regulamentul de ordine interioara. 

 Indeplineste orice alte sarcini stabilite de primar, sef serviciu juridic si resurse umane, 

viceprimar, in conformitate cu prevederile legale. 

 Indeplineste procedurile prevazute de Sistemul de control intern managerial la 

nivelul institutiei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ 

CONCURS RECRUTARE  

 
Consilier, grad profesional Debutant, functie publică de execuție vacantă în cadrul 

Compartimentului Relații cu Publicul și Registratură din aparatul de specialitate al 

Primarului Comunei Târgșoru Vechi 

 

 
1. Constituția României; 

2.   OUG nr. 57 /2019 privind Codul administrativ: 

3.   LEGEA Nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi 

bărbaţi; 

4.   ORDONANŢA GUVERNULUI Nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea 

tuturor formelor de discriminare; 

5    LEGEA 16/1996 - Legea Arhivelor; 

6.    LEGEA 544/2001- Legea privind informațiile de interes public; 

7.   LEGEA 52/2003 - Legea republicata privind transparența decizională; 

8    LEGEA 24/2002 - Legea privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative. 

 

 

Tematica:  

 

             1.Constituția României-Cap I,II; 

2. OUG nr. 57 /2019 privind Codul administrativ: 

Partea I – TitluI,II,III; 

Partea III-Titlu I,III,IV,V-Cap I,II,IV,VIII; 

Partea VI-Titlu I,II-Cap I,II V Sectiunile:1,2,5;VI-Sectiunea:3;IX,X; 

                 Titlu III – Cap I,III,V; 

3. LEGEA Nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi 

bărbaţi – integral;   

4. ORDONANŢA GUVERNULUI Nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea 

tuturor formelor de discriminare;-Cap I ;II; 

           5. LEGEA 16/1996 - Legea Arhivelor -CAP. III,IV; 

           6. LEGEA 544/2001-Legea privind informațiile de interes public -CAP.I,II,III;  

           7. LEGEA 52 /2003- Legea privind transparența decizională CAP.I,II,III;  

           8. LEGEA 24/2000-Legea privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea        

actelor normative-CAP.I,III,IV,V. 

 

 

 

 

Nota: La studierea actelor normative din bibliografie, candidații vor avea în vedere 

toate republicările, modificările și completarile intervenite până la data susținerii probei 

scrise. 

 

  

 

 

 



 

 

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURS: 

   

 

a) Formularul de înscriere -model anexat completat integral (în funcție de caz); 

 

b) Curriculum vitae, modelul EUROPASS; 

 

c) Copia actului de identitate; 

 

d) Copii ale diplomelor de studii specifice anuntului; 

 

e) Copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată; 

Adeverința va cuprinde cel putin următoarele informatii: din care sa rezulte cel putin urmatoarele 

informatii: functia/functiile ocupata/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, 

temeiul legal al desfasurarii activitatii, vechimea in munca acumulata, precum si vechimea in specialitatea 

studiilor; 

 

f) Cazierul judiciar ; 

 

g) Adeverință care atestă că este apt din punct de vedere medical și psihologic; 

Aceasta va conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul 

standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de 

adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de 

încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii. 

 Adeverința va cuprinde obligatoriu mențiuni privind starea de sănătate a candidatului din punct de 

vedere psihologic, în urma evaluării psihologice organizate prin intermediul unităților specializate 

acreditate în condițiile legii; 

Adeverinţa medicală va fi eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

 

h) Certificat verde digital Covid 19 printat şi/sau dovada testului negativ RT-PCR/antigen; 

 

i) Declaratie securitate model anexat; 

 

j) Declaratie Sars Cov2 model anexat; 

 

 

 

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

documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de 

concurs. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 


