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ANUNT
Primaria orasului Macin, judetul Tulcea organizeaza concurs pentru ocuparea pe durată
determinată / temporar vacant a functiilor contractuale de :
1.Asistent social
2.Expert implementare si monitorizare 2(S)
4.Inginer constructii civile (S)
in data de 21.08.2019 , ora 10 .00 – proba scrisa si in data de 26.08.2019, saora 10.00 – interviul.
Calendarul desfasurarii concursului:
a) Data limita de depunere a dosarelor de inscriere la concurs este de 10 zile lucrătoare de la
data afişării anunţului, respectiv pana pe data de 20.08.2019 ora 16.00.
b) Dosarele de inscriere se depun la registratura Primariei orasului Macin, str. Florilor, nr.1.
c) Selectia dosarelor de inscriere are loc in termen de maximum doua zile lucratoare de la
expirarea termenului de depunere a dosarelor. Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se
afişează în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de selectie; depunerea
eventualelor contestatii se face in termen de o zi lucratoare de la afisarea rezultatelor iar solutionarea
eventualelor contestatii se va face in termen de maxim o zi lucratoare de la expirarea termenului de
depunere a contestatiilor. Comunicarea rezultatelor la contestatii se face imediat dupa solutionarea
acestora.
d) Proba scrisa se organizeaza si se sustine in data de 21.08.2019 ora 10.00, la sediul institutiei iar
afisarea rezultatelor obtinute se face in maximum o zi lucratoare de la finalizare probei.
Depunerea eventualelor contestatii se face in termen de o zi lucratoare de la afisarea rezultatelor iar
solutionarea eventualelor contestatii se va face in termen de maxim o zi lucratoare de la expirarea
termenului de depunere a contestatiilor.Comunicarea rezultatelor la contestatii se face imediat dupa
solutionarea acestora.
e)Interviul se organizeaza si se sustine in data de 26.08.2019 ora 10.00, la sediul institutiei iar
afisarea rezultatelor obtinute se face in maximum o zi lucratoare de la finalizare probei. Depunerea
eventualelor contestatii se face in termen de o zi lucratoare de la afisarea rezultatelor iar solutionarea
eventualelor contestatii se va face in termen de maxim o zi lucratoare de la expirarea termenului de
depunere a contestatiilor. Comunicarea rezultatelor la contestatii se face imediat dupa solutionarea
acestora.
f) Rezultatele finale se afiseaza in termen de maxim o zi lucratoare de la expirarea
termenului de solutionare a contestatiilor.
1.

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina urmatoarele documentele prevazute la
art.6 din Regulamentul-Cadru din 23 martie 2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare
în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar
plătit din fonduri publice, cu modificarile ulterioare, aprobat prin H.G. nr.286/2011:
a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice
organizatoare;
b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după
caz;
c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale
postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d)carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie
şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l
facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6
luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către
unităţile sanitare abilitate;
g)curriculum vitae (europass);
(2)Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului
şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
(3)În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia
dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente
penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai
târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
(4)Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării
conformităţii copiilor cu acestea.
Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute de art.3 din
Regulamentul-Cadru din 23 martie 2011, cu modificarile ulterioare:
a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând
Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d)are capacitate deplină de exerciţiu;
e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei
medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f)îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor
postului scos la concurs;
g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori
contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori
a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu
exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

2.

1.Conditii specifice pentru Functia de Asistent social
Educatia solicitata :
- Nivelul studiilor: studii superioare – 4 ani
Experienta solicitata :
- Experienta generala in munca - 3 ani ;
- Experienta specifica in asistenta sociala /asigurarea reintegrarii familiei si/sausocioprofesionale a beneficiarilor cu nevoi speciale si / sau speciale – 1 an ;
Competente solicitate :
Cunoaste metodele si tehnicile de interventie specifice si legislatia in domeniul protectiei sociale ;
Capacitatea de lucru in mod individual si in echipa ;
Adaptabilitate , flexibilitate , rezistenta la stress , capacitatea de a rezolva probleme si competente in
asumarea responsabilitatilor , capacitatea de a stabili relatii, perseverenta , toleranta , calm ,
responsabilitate ;
Comunicare interpersonala , deschidere , receptivitate la nou , motivatie puternica pentru munca cu
persoanele dezavantajate social ;
Capacitate ridicata de adaptare la cerintele postului si interes pentru perfectionare permanenta
Limbi straine solicitate
Intelegere
Auditie
/
Scriere
A2-Utilizator elementar
Nivelul 2

Vorbire
Conversatie /Pronuntie
A2-Utilizator elementar
Nivelul 2

Scriere
A2-Utilizator elementar
Nivelul 2

2. Conditii specifice pentru Functia de .Expert implementare si monitorizare 2(S)
Educatia solicitata :
- Nivelul studiilor: studii superioare – 3 ani ;
Experienta solicitata :
- Experienta generala in munca - 5 ani ;
Experienta specifica in coordonare de activitati si/sau cunoasterea mecanismului de implementare a
proiectelor finantate din fonduri europene – 1 an ;
Competente solicitate :
- Competente de planificare, organizare
- Competente de coordonare , antrenare si control ;
- Competente de monitorizarea activitatii ;
Limbi straine solicitate
Intelegere
Vorbire
Auditie
/
Scriere
Conversatie /Pronuntie
B1-Utilizator
B1-Utilizator

Scriere
B1-Utilizator independent

3. Conditii specifice pentru Functia de Inginer constructii civile (S))
Educatia solicitata :
- Nivelul studiilor: studii superioare in domeniul ethnic / constructiilor – 3 ani ;
Experienta solicitata :
- Experienta generala in munca - 7 ani ;
Experienta specifica in domeniul constructiilor -5 ani ;
3.

Competente solicitate :
Planificare si organizare a operatiilor si activitatilor , capacitatea de a evalua si de a lua decizii ,
reativitate , inventivitate , simt estetic , atentie deosebita in analiza detaliilor , comunicare interactive
la locul de munca ;
Limbi straine solicitate – engleza

Intelegere
Auditie
/
Scriere
B1-Utilizator independent
Nivelul 1

Vorbire
Conversatie /Pronuntie
B1-Utilizator independent
Nivelul 1

Scriere
B1-Utilizator independent
Nivelul 1

Curriculum vitae

Bibliografie :
1. Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului
contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
2. OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ ;

3.Ghidul Solicitantului POCU ;
4.Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale .
5. O.G. NR. 68/2003 privind serviciile sociale cu completarile si modificarile ulterioare ;
Relatii suplimentare se pot obtine la telefon :0240571354, e-mail:primaria_macin@yahoo.com,
www.macin.ro.

Viceprimar,
Vacaru Gheorghe

Manager Proiect,
Ec. Voicu Cristina

4.

UAT MĂCIN Primaria Orașului Măcin
C.F. 3839156,
Orasul Măcin, Str.Florilor nr.1, județul Tulcea,
cod poștal 825300, tel:0240/571354, fax:0240/573950,
e-mail:primăria_măcin @ yahoo.com

Nr.

/

C Ă T R E,

Monitorul Oficial

Subscrisa UATMăcin Primaria Orașului Măcin , autoritate contractantă,
având in vedere HG 286 art.7 alin.(1) , prin prezenta va rugam sa publicați ANUNȚUL
Nr. 9237/31.07.2019 cu privire la concursul ce va fi organizat la data de 21.08.2019
pentru ocuparea pe perioada determinata/temporar vacanta a funcțiilor
contractuale de asistent social , expert implementare și monitorizare si inginer
construcții civile.

Viceprimar,
Văcaru Gheorghe

