Anunţul organizării concursului din data de 25 octombrie 2018, pentru ocuparea funcţiei
publice de execuție temporar vacante de Inspector clasa I grad profesional debutant la
Serviciul public de asistență socială din cadrul Aparatului permanent de lucru al Primarului
Comunei Dorna-Arini, Judeţul Suceava, care se va publica la sediul propriu şi pe pagina
de internet a Primăriei Dorna-Arini

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNA ARINI
PRIMAR

ANUNŢ
Comuna Dorna-Arini, judeţul Suceava, cu sediul în sat Cozăneşti nr. 1A, comuna DornaArini, judeţul Suceava,
ORGANIZEAZĂ CONCURS
pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacante de Inspector clasa I grad
profesional debutant la Serviciul public de asistență socială din cadrul Aparatului permanent
de lucru al Primarului Comunei Dorna-Arini, Judeţul Suceava

I.

Organizarea concursului
1. Înscrierea la concurs se va face până la data de 17.10.2018, ora 1600, la registratura
Primăriei Dorna-Arini, judeţul Suceava.
2.
Concursul specificat la alin. (1) se va desfășura la sediul Primăriei Comunei
Dorna-Arini, judeţul Suceava, în ziua de joi, 25.10.2018, la ora 1000 fiind organizată proba
scrisă a acestuia iar luni, 29.10.2018, ora 1000 va avea loc interviul.
Condiţii de participare
În vederea înscrierii la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii
generale cumulative:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
b) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
c) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează,
atestată pe bază de examen medical de specialitate;
d) să îndeplinească condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
e) să îndeplinească condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
f) să nu fi fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra
statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi 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;
g) să nu fi fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de
muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
h) să nu fi desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.
II.

Condiţii de participare specifice la concursul pentru ocuparea funcţiei publice
de execuţie vacante de Inspector clasa I grad profesional asistent - Biroul
buget local, resurse umane, funcții publice, administrare patrimoniu din
cadrul Aparatului propriu de specialitate al Primarului Comunei Dorna-Arini,
Judeţul Suceava
- Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă/studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent.
- Cunoştinţe de operare/programare pe calculator : Microsoft Office, Internet – nivel
mediu;
- Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare :
o gândire critică şi analitică,
o capacitatea de a lucra eficient în echipă,
o creativitate şi iniţiativă în elaborarea de acte normative precum şi modificarea
celor existente, specifice activităţii,
o abilităţi de comunicare;
o scris citeţ, caligrafic;
Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice – nu se solicită;
III.

IV.
Actele necesare în vederea întocmirea dosarului de înscriere
a) Formularul de înscriere la concurs, model anexa 3, HG 611/2008, accesibil pe site-ul
http://www.dornaarinisv.ro/ secţiunea formulare sau procurabil de la sediul Primăriei
comunei Dorna-Arini, judeţul Suceava ;
b) Curriculum vitae în format european
c) Copia actului de identitate;
d) Copii după diplome de studii şi a altor acte care atestă efectuarea unor specializări
(documente doveditoare pentru toate studiile şi specializările înscrise în CV) ;
e) Cazier judiciar;
f) Adeverinţă 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 unităţi sanitare abilitate;
g) Declaraţia pe proprie răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat
activităţi de poliţie politică;
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Dorna- Arini, cu sediul
în sat Cozăneşti nr. 1A, comuna Dorna-Arini, judeţul Suceava sau la telefon 0230576018, int.
11.
Dosarele se vor depune până la data de 17.10.2018, ora 1600, la registratura Primăriei
Dorna-Arini, judeţul Suceava
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BIBLIOGRAFIE
DENUMIREA ACTULUI NORMATIV/ACTULUI ADMINISTRATIV
Constituţia României, revizuită;
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
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Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 292 / 2011 a asistenţei sociale;
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea
creşterii copilului, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
Ordonanţa Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul
protecţiei sociale;
Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările
ulterioare;
Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu
modificările ulterioare;
Legea nr. 277/2010 privind privind alocaţia pentru susţinerea familiei
Hotararea Guvernului nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei
INSTRUCTIUNI din 6 mai 2011 de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice
de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei,
aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 38/2011 – Anexa 2
Legea 287/2009 - Codul Civil – Cartea a II-a, „Despre familie”;
Legea nr. 71 din 3 iunie 2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul
civil
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările
ulterioare;
Ordonanţa Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi
adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 223/2002;
Hotărârea Guvernului nr. 683/2006 pentru completarea normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează
în străinătate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 384/2001
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în
perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată cu
modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
republicată, cu modificările ulterioare;
Ordinul nr. 794/2002 privind aprobarea modalităţii de plată a indemnizaţiei cuvenite
părintelui sau reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav, precum şi adultului cu
handicap grav sau reprezentantului său legal;
Lege nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002,
republicată, cu completările ulterioare;
Ordinul nr. 401/2008 privind monitorizarea plăţii unor drepturi de natură socială;
Legea nr. 116/ 2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale;
Ordinul nr. 219/2006 privind activităţile de identificare, intervenţie şi monitorizare a copiilor
care sunt lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe perioada în care aceştia se află la muncă în
străinătate;
Hotărâre Guvernului nr. 600/2009 privind stabilirea beneficiarilor de ajutoare alimentare
care provin din stocurile de intervenţie comunitare destinate categoriilor de persoane cele
mai defavorizate din România şi atribuţiile instituţiilor implicate în planul european
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;
Ordinul nr. 491/2003 pentru aprobarea Grilei de evaluare medico-socială a persoanelor
care se internează în unităţi de asistenţă medico-sociale;
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările
ulterioare;
Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor,
alunecărilor de teren sau inundaţiilor, republicată;
Regulamentului de organizare şi funcţionare S.P.A.S. Dorna-Arini.
Ordonanţă Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a
petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 232/2002;
Lege nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi
completările ulterioare;
Legea 21/1991 a cetăţeniei române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările
ulterioare;
Ordonanţa Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi
adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale, aprobată prin Legea 223/2002;
Lege nr. 16/1996, privind Legea Arhivelor Naţionale, cu modificările şi completările
ulterioare;
Lege nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările
ulterioare;
Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
Metodologia nr. 1/1997 pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor Legii nr. 119/1996 cu privire
la actele de stare civilă;
Lege nr. 119/1997 privind alocaţia suplimentară pentru familiile cu copii;
Legea 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei,republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
Ordonanţă Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale
administrativă a numelui persoanelor fizice, aprobată prin Legea nr. 323/2003, cu
modificările ulterioare;

Calendarul desfășurării concursului

Nr.
crt.

Activitatea

termen

Cand se implineste
termenul

1

înştiinţeze Agenţia
cu cel puţin 20 de
zile înainte de data
organizării probei
scrise a concursului

cu cel puţin 20 de zile înainte de data
organizării probei scrise a concursului
(art. 43 alin. (1) HG 611/2008)

joi, 04.10.2018

2

Publicare anunț in
MOF

Anunţul privind concursul se publică de
către autoritatea sau instituţia
publică organizatoare în Monitorul
Oficial al României, Partea a III-a, şi
într-un cotidian de largă circulaţie,
cu cel puţin 10 de zile înainte de data
stabilită pentru proba scrisă(art. 43,
al. (4) HG 611/2008)

Cel târziu pe 12.10.2018
(08.10.2018)

3

Depunere dosare

în termen de 8 de zile de la data
publicării anunţului în Monitorul
Oficial al României, Partea a III-a,
candidaţii depun dosarul de
concurs(art. 49 alin. (1) HG 611/2008)

4

Selecție dosare

În termen de maximum 5 zile lucrătoare
de la data expirării termenului de
depunere a dosarelor, comisia de
concurs are obligaţia de a selecta
dosarele de concurs pe baza
îndeplinirii condiţiilor de participare
la concurs (art. 50 alin. (1) HG
611/2008)

08.10.2018– 17.10.2018

17.10.2018-22.10.2018

5

Afisarea rezultatelor
selectiei dosarelor

Rezultatele selectării dosarelor de
înscriere se afişează de către
secretarul comisiei de concurs, cu
menţiunea "admis" sau "respins",
însoţită de motivul respingerii
dosarului, la sediul autorităţii ori
instituţiei publice organizatoare a
concursului, în termenul prevăzut la
alin. (1). (art. 50 alin. (2) HG
611/2008)

cel târziu 22.10.2018

6

Contestare rezultate
selecţie dosare

candidaţii nemulţumiţi pot face
contestaţie, în termen de cel mult 24
de ore de la data afişării rezultatului
selecţiei dosarelor, respectiv de la
data afişării rezultatului probei
scrise ori a interviului. (art. 63
alin. (2) HG 611/2008)

22.10.2018, interval orar 024

7

Soluţionarea
contestaţiilor

1. În situaţia contestaţiilor formulate
faţă de rezultatul selecţiei dosarelor,
comisia de soluţionare a contestaţiilor
va verifica îndeplinirea de către
candidatul contestatar a condiţiilor
pentru participare la concurs în termen
de maximum 24 de ore de la expirarea
termenului de depunere a
contestaţiilor.

23.10.2018, interval orar 024

8

Proba scrisa

Joi, 25.10.2018 ora 1000

9

Afișarea rezultatelor
probei scrise

Joi, 25.10.2018 max. ora
1600

10

Contestare rezultate
probei scrise

candidaţii nemulţumiţi pot face
contestaţie, în termen de cel mult 24
de ore de la data afişării rezultatului
selecţiei dosarelor, respectiv de la
data afişării rezultatului probei
scrise ori a interviului. (art. 63
alin. (2) HG 611/2008)

Vinei, 26.10.2018, interval
orar 0- 24

11

Soluţionarea
contestaţiilor

(2) În situaţia contestaţiilor
formulate faţă de rezultatul probei
scrise sau a interviului comisia de
soluţionare a contestaţiilor va analiza
lucrarea sau consemnarea răspunsurilor
la interviu doar pentru candidatul
contestatar în termen de maximum 24 de
ore de la expirarea termenului de

27.10.2018, interval orar 024

depunere a contestaţiilor. (art. 64
alin.(1) şi (2) HG 611/2008)

12

Proba interviului

Luni , 29.10.2018
Ora 1000

Notă: în cazul în care candidații declară în scris că nu vor depune contestație la proba scrisă, interviul se va realiza în data de Luni, 08.10.2018,
după afișarea rezultatelor probei scrise.

13

14

Afișarea rezultatelor
interviului

Luni , 29.10.2018
Max ora 1600

Contestare rezultate
interviu

candidaţii nemulţumiţi pot face
contestaţie, în termen de cel mult
24 de ore de la data afişării
rezultatului selecţiei dosarelor,
respectiv de la data afişării
rezultatului probei scrise ori a
interviului. (art. 63 alin. (2) HG
611/2008)

Marți , 30.10.2018 interval
orar 0- 24

Soluţionarea
contestaţiilor

(2) În situaţia contestaţiilor
formulate faţă de rezultatul probei
scrise sau a interviului comisia de
soluţionare a contestaţiilor va
analiza lucrarea sau consemnarea
răspunsurilor la interviu doar
pentru candidatul contestatar în
termen de maximum 24 de ore de la
expirarea termenului de depunere a
contestaţiilor. (art. 64 alin.(1) şi
(2) HG 611/2008)

Miercuri, 31.10.2018,
interval orar 0- 24

