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ANUNŢ 

Primaria comunei Radovan, judetul Dolj organizează concurs de recrutare pentru 

ocuparea pe perioadă determinată pana la data de (31.10.2024), cu normă întreagă În 

condiţiile H.G nr.286/2011 a următoarelor funcţii contractuale: 

1. Expert Probleme Romi -În cadrul compartimentului Expert Probleme Romi (1 

post). 

l.Conditiile de desfăsurare a concursului 

• Pentru a ocupa un post vacant candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele 
conditii generale prevăzute la art. 3din HG nr.286/ 2011 privind Regulamentul-Cadru 
privind stabilirea principii/or generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte 

profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar p/atit din 

fonduri publice, cu modificările ş i compl etările ulterioare, respectiv: 

a)are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 
apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania; 
b )cu noaste limba romana, scris si vorbit; 
c)are varsta minima reglementata de prevederile legale; 

d)are capacitate deplina de exercitiu; 
e)are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza 

adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate; 
f)indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau a lte conditii specifice potrivit 

cerintelor postului scos la concurs; 

g)nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra 

statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica 

infaptuirea justitiei, de fa ls ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savars ite cu 

inte ntie, care ar face-o incompatibila cu exercita rea functiei, cu exceptia situatiei in care a 
intervenit reabili tarea. 

• Condiţiile specifice de participare la concurs şi a ocupării funcţiei 

contractuale de execuţie vacante: 



I.Expert Probleme Romi -în cadrul compartimentului Expert Probleme Romi (1 post). 

studii gimnaziale, 

Experienta in functie similara: Nu este cazul 
Condiţii generale de participare:candidaţii trebuie să indeplinească condiţiile 

prevăzute de art.3 din REGULAMENT-CADRU privind stabilirea principiilor generale 

de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător functiilor 
contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat 

superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011, modificată prin H.G. 1027 /2014. 

Concursul se va organiza după următorul calendar: 
• termenul limită pentru depunerea dosarelor: 27.04.2022 ora 15:00 

• proba scrisă: 10.05.2022 ora 10:00 
• proba interviu: În termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data 

susţinerii probei scrise 

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin afişare la sediul şi pe 
pagina de internet a autorităţii publice organizatoare a concursului, în termen de maxim o zi 

lucrătoare de la data finalizarii probei. 

Probele se vor sustine la sediul Primariei din comuna Radovan, şos.Calafatului, nr.29. 

III. Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, În mod obligatoriu, 
documentele prevăzute de art. 6, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 
respectiv:: 
a)cerere de înscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice 
organizatoare; 
b)copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa 

caz; 

c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea 

unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta îndeplinirea conditiilor specifice 
ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica; 
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie 
si/sau in specialitatea studiilor, in copie;" 

e )cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care 

sa-I faca incompatibil cu functia pentru care candideaza; 

f)adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 

6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre 

unitatile sanitare abilitate; 

g)curriculum vitae-Format Euripass; 
Adeverinta care atesta starea de sanatate cantine, in clar, numarul, data, numele 

emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii. 
ln cazul documentului prevazut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selectia 

dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente 



penale, are obligatia d e a completa dosarul de concu rs cu originalul cazierului judiciar, cel mai 

tarziu pana la data desfasurarii pr imei probe a concursului. 
Actele prevazute mai sus vor fi prezentate si in original in vederea verificarii 

conformitatii copiilor cu acestea." 

Dosarele de înscriere la concu rs se vor depune la sediul Primăriei comunei Radovan, 

şos.Ca lafatului, Nr. 29, în termen de 10 de zile lucrătoare de la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial a l Românie i, partea a III, respectiv pana la da ta de 27.04.2022, ora 15:00. 

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile la sediul 
Primăriei comunei Radovan. Relaţii suplimentare la tel.jfax. 0251359223, e-mail: 
ilt 11P1 u .yi.i1 1 '-' 11 .!:!.' 1·' l 1 .) , dna Giubegeanu Cornelia Emilia-secretar comisie 
concurs. 

IV.Bibliografia d e concurs este prezentată în anexa nr.1 la prezentul anunţ. 

V.Atribuţiile specifice posturilor sunt p revăzute în anexa nr.2 la prezentul anun ţ. 

DATA PUBLICĂRII: 14.04.2022 

Primar 
Cîrstianu Marius Danie l 



Anexa nr.1 la anunţul de concurs nr. J?2, /2022 

BIBLIOGRAFIA PENTRU FUNCŢIA DE NATURĂ CONTRACTUALĂ DE EXECUŢIE DIN 

CADRUL COMPARTIMENTULUI EXPERT PROBLEME RROMI 

Expert Probleme Romi -în cadrul compartimentului Expert Probleme Romi (1 post). 

1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, privind codul administrativ, 
2. HG 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului Romaniei de incluziune a 

cetatenilor romani apartinand minoritatii rome pentru perioada 2015-2020, 
3. HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea 

principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectoru l bugetar platit 
din fonduri publice, 

4. Hg 522/2006 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 430/2001 
privind aprobarea Strategiei Guvernului Romaniei de imbunatatire a situatiei romilor, 

5. Legea 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale.modificata. 



Anexa nr. 2 la anuntul nr. 1 ZZ / 2022 

ATRIBUŢIILE PENTRU PENTRU FUNCŢIA DE NATURĂ CONTRACTUALĂ DE EXECUŢIE 
DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI EXPERT PROBLEME RROMI 

Expert Probleme Romi -în cadrul compartimentului Expert Probleme RRomi (1 post). 
Evaluarea problemelor cu care se confruntă comunitaţile de romi; 
Contribuie la realizarea anchetelor sociale prin colectarea de date necesare întocmirii acestora. 
Informarea membrilor comunităţii; 
Identificarea situaţiilor de risc din comunitate; 
Întocmirea planului de activitaţi ; 
Consilierea membrilor comunitaţii; 
Planifică, organizează, coordonează, si desfasoară activi taţi pentru îndeplinirea obiecti velor si 
sarcinilor din planul General de Măsuri pentru ap licarea Strategiei de Îmbunataţire a Situaţiei 
Romilor (anexa a H.G. 522/2006); 
Solicită sprijinul ş i colaborarea autorităţilor locale în vederea implementării Strategiei de 

Îmbunatăţire a Situaţ ie i Romilor; 
Contribuie la elaborarea metodologiei de lucru pentru acordarea servicii lor socio-medicale; 

Întocmeşte raportul lunar de activitate; 
Reprezinta principalii mediatori intre comunitatile loca le de romi si autoritatile admin istratiei 
publice locale. 
Sunt responsabili pentru organizarea, planificarea, coordonarea si dcs fasurarca pe plan local a 
activitatil or pentru indeplini rea obiective lor si sarcin ilor cuprinse in planul general de masuri. 

DATA PUBLICĂRII: 14.04.2022 

/ 
l(_ /~ 



FIŞA POSTULUI 

INFORMAŢII GENERALE PRIVIND POSTUL 
* Denumirea postului: Expert Probleme Romi 
* Nivelul postului : funcţie de executie 

3. Scopul principal al postului: Cunoasterea si aplicarea prevederilor ORDONANTĂ DE 
URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, privind codul administrativ,HG 18/2015 pentru 
aprobarea Strategiei Guvernului Romaniei de incluziune a cetatenilor romani apartinand 
minoritatii rome pentru perioada 2015-2020,HG 286/2011 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de 
promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice,Hg 522/2006 pentru 
modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 430/2001 privind aprobarea 
Strategiei Guvernului Romaniei de imbunatatire a situatiei romilor.Legea 116/2002 
privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, modificata, etc. 

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI: 
* Studii de specialitate: 

- studii gimnaziale; 
Perfecţionări (specializări) : -

* cunostinţe de operare/programe pe calculator (necesitate şi nivel): 
* Limbi străine: x 
* Abilităţi , calităţi şi aptitudini necesare: 

* Capacitatea de. 
- rezolvare eficienta a obiectivelor si a problemelor, 
- autoperfectionare si de valorificare a experientei dobandite, 
- analiza si sinteza, 
- a lucra efficient în echipa, 
- a lucra efficient independent 

6. Cerinţe : (călătorii frecvente, delegări, deplasări detaşări) X 
7. Competenţă managerială) 

X 
ATRIBUTULE POSTULUI: 
Evaluarea problemelor cu care se confruntă comunitaţile de romi; 

Contribuie la realizarea anchetelor sociale prin colectarea de date necesare 
întocmirii acestora. 
Informarea membrilor comunităţii ; 

Identificarea situatiilor de risc din comunitate; 
întocmirea planului de activitaţi; 
Consilierea membrilor comunitaţii ; 

Planifică, organizează, coordonează , si desfasoară activitaţi pentru îndeplinirea 
obiectivelor si sarcinilor din planul General de Măsuri pentru aplicarea Strategiei de 
Îmbunataţire a Situaţiei Romilor (anexa a H.G. 522/2006); 
Solicită spriji~ul şi colaborarea autorităţilor locale în vederea implementării 
Strategiei de lmbunatăţire a Situaţiei Romilor; 



Contribuie la elaborarea metodologiei de lucru pentru acordarea serviciilor socio
medicale; 
Întocmeşte raportul lunar de activitate; 
Reprezinta principalii mediatori intre comunitatile locale de romi si autoritatile 
administratiei publice locale. 
Sunt responsabili pentru organizarea, planificarea, coordonarea si desfasurarea pe 
plan local a activitatilor pentru indeplinirea obiectivelor si sarcinilor cuprinse in 
planul general de masuri. 
respectă Regulamentul de Ordine Interioară pentru personalul contractual din 
primăria Radovan . 

- constituirea unităţilor arhivistice conform nomenclatorului; 
- ordonarea cronologică a documentelor în unităţile arhivistice, precum şi ordonarea 
unităţilor arhivistice pe compartimente, ani şi termenul de păstrare ; 

- inventarierea unităţilor arhivistice şi predarea acestora la depozitul de arhivă în anul 
al doilea de la constituire pe bază de proces verbal şi inventarierea conform Anexei nr. 
2 şi nr. 3 din lnstructiunile privind activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de 
documente. 

- lndeplineste in conditiile legii si alte sarcini trasate de conducerea institutiei; 

IDENTIFICAREA FUNCTIEI PUBLICE CORESPUNZĂTOARE POSTULUI 
1. Denumirea Expert Probleme Romi 
2. Gradaţie 

* Clasă de salarizare/coeficient 1,29 
* Vechime în specialitate necesară: 

SFERA RELAŢIONALA A TITULARULUI POSTULUI: 
1.Sfera relaţionară internă : 

a). Relaţi i ierarhice: 
- subordonat faţă de: PRIMAR, CONSILIUL LOCAL 
- su peri or pentru: 
b). Relaţii funcţionale : în serviciul din cadrul consiliului local 
d). Relaţii de reprezentare: x 

2 . Sfera relaţiilor externe: 
a). cu autorităţile şi i nstituţiile publice: 
b). cu organizaţiile internaţionale : 
c) . cu persoane juridice private: 

X 

3. Limite de competenţă : Dispoziţia primarului 
4. Delegare de atribuţii şi competenţă: 

ÎNTOCMIT DE: 
* Numele şi prenumele: 
* Funcţia publică de conducere: 
* Semnătura: 

* Data întocmirii: 
LUAT LA CUNOSTINTA DE CĂTRE OCUPANTUL POSTULUI 

* Numele şi prenumele 
* Semnătura: 

* Data: 
CONTRASEMNEAZA 

* 
* 
* 

Numele şi prenumele 
semnatura: 
Data: 

X 


