
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritară:5. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității 
Obiectiv specific:5.2.: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de saracie sau 
excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de pâna 
la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului 
de DLRC 
Titlul proiectului:Furnizare de servicii sociale și medicale prin Centrul Multifuncțional în comuna 
Bustuchin, județul Gorj  
Contract POCU:POCU/303/5/2/129724 
Beneficiar: Comuna Bustuchin 

 
ANUNȚ 

 
 
    Primaria Comunei Bustuchin scoate la concurs, în vederea încadrării pe perioadă 
determinată,în condițiile Legii nr.53/2003 –Codul Muncii (republicată), cu modificările și 
completările ulterioare și a Regulamentului-cadru pentru stabilirea procedurii de ocupare a 
posturilor în afara organigramei în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene 
nerambursabile în cadrul Primariei Comunei Bustuchin, următoarele posturi de natură 
contractuală în afara schemei de personal a Primariei Comunei Bustuchin în cadrul proiectului: 
„Furnizare de servicii sociale și medicale prin Centrul Multifuncțional în comuna Bustuchin, 
județul Gorj”, codSMIS129724, astfel: 
 
-Responsabil financiar cod COR 263102 – 1 post 
-Contabil COR/Cod: 331302 –1 post 
-Secretar administrativ COR/Cod: 411502 -1 post 
 
Pot participa la concursul organizat în vederea ocupării postulurilor mai sus-menționate numai 
persoanele care îndeplinesc cumulative următoarele condiții generale și specifice: 
 
Condiții generale: 
 

- au cetățenia română,cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparținând Spațiului Economic European; 

- cunosc limba română, scris și vorbit; 

- au vârsta minimă reglementată de prevederile legale în vigoare; 

- au capacitate deplină de exercițiu; 

- au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe 

baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare 

abilitate; 

- să îndeplinească condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice 

potrivit cerințelor postului pentru care se organizează concurs; 

- nu au fost condamnate definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra 

statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică 

înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu 

intenție, care le-ar face incompatibile cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a 

intervenit reabilitarea. 



Condiții specifice: 
 
Responsabil financiar 
Studii : licentiat – profil economic  
Experienta profesionala generala : min. 5 ani in domeniul financiar  
Experienta profesionala specifica : min. 3 ani in domeniul financiar al  fondurilor europene 
Alte cerinte : cunostinte foarte bune operare PC ( MS Office , internet ) 
 
Contabil 

- Studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau 

echivalentă  

- Perfectionări (specializări): 

- Cunostinte de operare pe calculator (necesitate și nivel): Microsoft Office , navigare 

pe Internet 

 

Secretar administrativ 

- Studii medii 

- Cunostinte de operare pe calculator (necesitate și nivel): Microsoft Office , navigare 

pe Internet 

 
Cerinte specifice: 
 
Responsabil financiar 
-capacitate decizionala, abilitati interpersonale, comunicare, gandire strategica, gandire 
analitica, analiza economica, planificare, organizare, orientare spre obiective, termene si 
rezultate, detaliu si analiza, capacitatea de a lucra intr-un mediu solicitant cu termene limita 
stricte, disponibilitate la program prelungit de lucru cu ocazia transmiterii documentelor catre 
OIR, 
 
Contabil 
-capacitate decizionala, abilitati interpersonale, comunicare, gandire strategica, gandire 
analitica, analiza economica, planificare, organizare, orientare spre obiective, termene si 
rezultate, detaliu si analiza, capacitatea de a lucra intr-un mediu solicitant cu termene limita 
stricte, disponibilitate la program prelungit de lucru cu ocazia transmiterii documentelor catre 
OIR, 
 
Secretar administrativ 
-capacitate decizionala, abilitati interpersonale, comunicare, gandire strategica, gandire 
analitica, analiza economica, planificare, organizare, orientare spre obiective, termene si 
rezultate, detaliu si analiza, capacitatea de a lucra intr-un mediu solicitant cu termene limita 
stricte, disponibilitate la program prelungit de lucru cu ocazia transmiterii documentelor catre 
OIR, 
Limbi străine: - engleză (citit, scris, vorbit) - nivel 1 – utilizator elementar (pentru toate 
posturile) 
 
Atribuțiile postului: 
 
Responsabil financiar 
 
-administrarea financiara a proiectului, efectueaza previziuni, executii bugetare, intocmeste 
rapoarte financiare si cereri de rambursare, participa la activitatea de achizitii ; 
-asigura raportarea financiara in conformitate cu documentele de implementare ale 
proiectului – Ghidul solicitantului, Orientari POCU, Manualul Beneficiarului , instructiuni , MY 
SMIS 



-planifica si gestioneaza bugetele pe activitati 
-realizeaza evidenta cheltuielilor si Raportarea financiara si introducerea datelor in MY SMIS 
-intocmeste saptamanal lista platilor catre furnizori, salariati, colaboratori si documentele 
aferente platilor 
-intocmeste cererile de rambursare cu documentele justificative aferente cu introducerea 
datelor in MY SMIS 
-contribuie la procesul de intocmire a completarilor, justificarilor, si contestatiilor la cererile de 
prefinantare,  rambursare, plata 
-verifica documentele justificative aferente cheltuielilor v din cadrul proiectului analizand 
corectitudinea, completitudinea, eligibilitatea si incadrarea lor corecta pe liniile bugetare 
-realizeaza, urmareste si actualizeaza cash-flow-ul 
-participa la realizarea achizitiilor publice si a dosarelor de achizitie publica. 
-Asigura prezenta proprie la intalnirile de monitorizare/ verificare de catre autoritatile 
responsabile in legatura cu implementarea proiectului 
-Pune la dispozitia institutiilor de control documentele si informatiile solicitate atat pe 
perioada de implementare a proiectului si ulterior in etapa de monitorizare. 
-Isi asuma si resposta ROI si alte proceduri de lucru aplicate la nivelul proiectului. 
-corelarea dintre graficul activitatilor si bugetul alocat ;  
-intocmirea necesarul de cash-flow atât pentru beneficiar cât si pe întreg proiectul ; 
-intocmirea documentelor de plată în vederea aprobării si efectuării plăţilor în cadrul 
proiectului, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare si efectuarea la timp a platilor ;  
-verificarea inregistrarilor contabile pe proiect in scopul corelarii evidentei financiar-bugetare 
cu evidenta financiar-contabila a proiectului  
-gestionarea procesului de raportare cu ocazia cererilor de rambursare ;  
-coordonarea financiară a proiectului pentru corelarea procedurilor de contabilitate, de 
achiziţii şi decontări şi pentru integrarea activităţilor şi a fluxurilor financiare. 
-verificarea respectarii condiţiilor contractuale, a regulilor de eligibilitate şi a legislaţiei 
naţionale şi comunitare în vigoare în ceea ce priveşte cheltuielile ce stau la baza desfăşurării 
activităţilor din proiect. 
-actualizarea bugetului în funcţie de schimbările survenite în configuraţia proiectului. 
-supervizarea activităţilor cu implicaţii financiare din cadrul proiectului. 
-supervizarea documentelor financiare și rapoartele întocmite de Partener. 
-elaborarea procedurilor financiare specifice in vederea implementarii proiectului 
 
Asigura derularea procesului de achizitii , prin : 
-elaborarea Planului de achizitii in conformitate cu Cererea de Finantare ; 
-elaborarea procedurii de achizitii in conformitate cu Legea 98/2016 cu modificarile si 
completarile ulterioare ; 
-elaborarea documentaţiilor de achizitii, în conformitate cu procedura de achizitii si PAP  
-Participă la întocmirea Raportului tehnico-financiar și a anexelor privind achizițiile publice, 
cu ocazia cererilor de rambursare. 
-Coordonează procesul de rambursare pe componenta financiară,  
-Participa la diferite şedinţe şi evenimente ale  proiectului. 
-Îndeplineste si alte sarcini care vor apărea pe durata derulării proiectului in limita 
competentelor profesionale. 
-Este responsabil pentru aplicarea corecta a legislatiei în vigoare aferenta fiecarei activitati 
pe care o desfasoara. 
 
 
Contabil 
-sa foloseasca timpul de munca exclusiv pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu, in acest 
sens, nu se ocupa in timpul de munca de activitati care nu sunt cuprinse in atributiile si 
indatoririle sale ori nu sunt dispuse de sefi ierarhici 
-sa asigure inregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea, publicarea si pastrarea 
informatiilor cu privire la pozitia financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie 



-sa intocmeasca si sa completeze documentele primare ale institutiei/ clientilor 
-sa conteze operatiunile primordiale 
-sa sorteze documentele pentru arhivare ale institutiei/ clientilor 
-sa analizeze contabil documentele primare colectate ale institutiei/ clientilor 
-sa conceapa articole contabile ale institutiei/ clientilor 
-sa stabileasca formula de calcul potrivita 
-sa efectueze calcule specifice 
-sa completeze registrele contabile ale institutiei/ clientilor 
-sa intocmeasca balanta de verificare ale institutiei/ clientilor 
-sa realizeze evaluarea patrimoniala 
-sa transmita documentele specifice ale institutiei/ clientilor 
-sa aiba capacitatea de organizare a locului de munca 
-sa transmita raportul de informatii ale institutiei/ clientilor 
-sa intretina si sa actualizeze baza de rapoarte ale institutiei/ clientilor 
-sa arhiveze documentele specifice 
-sa participe activ la rezolvarea sarcinilor echipei 
-sa fie cinstit, loial si disciplinat, dand dovada in toate imprejurarile de o atitudine civilizata si 
corecta fata de toate persoanele cu care vine in contact; 
-sa respecte cu strictete regulile de protectie a muncii si P.S.I. din obiectivul unde desfasoara 
serviciul; 
-sa acorde ajutor, atat cat este rational posibil, oricarui alt salariat, aflat intr-o situatie de 
pericol; 
-sa-si insuseasca si sa respecte normele si instructiunile de protectie a muncii si masurile de 
aplicare a acestora; 
-sa aduca la cunostinta de indata administratorului accidentele de munca suferite de propria 
persoana sau de alti angajati; 
-sa coopereze cu persoanele cu atributii specifice in domeniul securitatii si sanatatii in 
munca, atat timp cat este necesar, pentru realizarea oricarei sarcini sau cerinte impuse de 
autoritate competenta pentru prevenirea accidentelor si bolilor profesionale; 
-sa refuze intemeiat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune in pericol de 
accidentare sau imbolnavire profesionala persoana sa sau a celorlalti colegi 
-sa informeze de indata administratorul despre orice deficienta constatata sau eveniment 
petrecut; 
-sa execute alte activitati in legatura cu indeplinirea sarcinilor de serviciu precizate de 
persoanele care au acest drept. 
 
Secretar administrativ 
-efectuează activităţi administrative de rutină în scopul eficientizării timpului de lucru al 
managerului; 
-primirea, ţinerea evidenţei şi repartizarea corespondenţei în cadrul proiectului; 
-efectuarea unor lucrări de specialitate: organizarea şi actualizarea unor situaţii, redactarea 
unor materiale de corespondenţă, păstrarea şi operarea în diverse registre de evidenţă; 
-asigurarea legăturilor telefonice în interiorul şi exteriorul institutiei. 
-furnizarea de informaţii clienţilor în legătură cu activitatea şi programul institutiei; 
-păstrarea evidenţei numelor, adreselor şi numerelor telefonice ale persoanelor şi instituţiilor 
cu care angajaţii au relaţii de serviciu; 
-înregistrarea hotărârilor şi deciziilor luate de conducere,  
-repartizarea acestora la compartimentele firmei; 
-tehnoredactarea documentelor, clasarea şi ţinerea evidenţei stricte a acestora; 
-identificarea, selectarea, clasificarea şi păstrarea unor surse şi materiale de informare; 
-participarea la şedinţele generale ale echipei proiectului şi departamentului 
-la cerere execută orice altă sarcină care are legătură directă cu obiectivul postului ocupat. 
Atribuţii privind respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă, de prevenire şi 
stingerea incendiilor: 



- însuşirea şi aplicarea corectă a legislaţiei, normelor generale şi specifice de sănătate 
şisecuritate în muncă şi a diferitelor proceduri în conformitate cu specificul locului demuncă; 
-participarea la instruirea periodică privind sănătatea şi securitatea în muncă, prevenirea 
şistingerea incendiilor; 
-desfăşurarea activităţii la locul de muncă respectând normele de sănătate şi securitate 
înmuncă, normele P.S.I, regulile de sănătate şi igienă individuală la locul de muncă; 
-cunoaşterea factorilor de risc şi a bolilor profesionale specifice locului de muncă; 
-identificarea pericolelor care apar la locul de muncă şi raportarea acestor pericole 
persoaneicompetente să ia măsuri, conform procedurilor specifice locului de muncă; 
-acordarea primului ajutor rapid şi corect în conformitate cu tipul accidentului produs 
 
 
Pentru participarea la concurs candidații vor depune un dosar de concurs care să conțină 
următoarele documente: 
 

- cerere de înscriere (Anexa 1), însoțită de curriculum vitae model Europass, adresată 

managerului de proiect; 

- copia actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea, potrivit 

legii, însoțită de documentul original, pentru certificare; 

- copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă 

efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea 

condițiilor specifice ale postului, însoțite de documentele în original, pentru certificare, 

sau copia legalizată a acestora; 

- carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în 

meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie, însoțite de documentele în original, 

pentru certificare; 

- cazierul judiciar în original, aflat în termen de valabilitate, sau o declarație pe propria 

răspundere (Anexa 2) privind consimțământul dat pentru prelucrarea datelor cu 

caracter personal în vederea obținerii extrasului de pe cazierul judiciar de către 

compartimentul cu sarcină de recrutare, ori o declarație pe propria răspundere că nu 

are antecedente penale care să-I facă incompatibil cu funcția pentru care candidează 

(candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație 

pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa 

dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data 

desfășurării probei concursului - interviu) 

- adeverință 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 unitățile sanitare abilitate (adeverința va conține, în clar, numărul, data, 

numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul 

Sănătății); 

- recomandări relevante (opțional). 

 
 
Concursul se va desfășura în data de 03 septembrie 2020, proba interviu, începând cu ora 
12:00, la sediul Primariei Bustuchin din comuna Bustuchin, județul Gorj. 
Etapele desfășurării concursului sunt prevăzute în Calendarul privind desfășurarea acestuia 
(Anexa 3), astfel: 

- selecția dosarelor; 

- interviu. 

Se vor prezenta la următoarea etapă doar candidații care promovează etapa/proba 
anterioară. 
 



Cererile de lnscriere la concurs vor fi adresate managerului de proiect și împreună cu 
celelalte documente solicitate pentru dosarul de concurs, se vor depune personal la 
secretariatul comunei Bustuchin, începând cu data de 24.08.2020 până la data de 01. 
09.2020, ora 17:00. 
 
La concurs pot participa numai candidații care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice 
de recrutare și al căror dosar de candidat este complet, corect întocmit și depus în termenul 
prevăzut în anunțul de concurs, respectiv până la data de 01. 09.2020, ora 17:00, inclusiv. 
 
Atenție! După încheierea perioadei de depunere a dosarelor de recrutare, respectiv, 01. 
09.2020, ora 17:00, nu se vor mai primi documente în vederea completării acestora, cu 
excepția situațiilor în care candidații au depus în termen declarația pe proprie răspundere cu 
privire la faptul că nu au antecedente penale, caz în care cazierul judiciar, în original, va fi 
depus cel târziu până la data probei interviului. 
 
După depunerea dosarelor de candidat, comisia de concurs va verifica corectitudinea 
întocmirii dosarelor candidaților, respectiv îndeplinirea de către aceştia a condițiilor de 
participare la concurs. 
 
Comunicarea rezultatelor la selecția dosarelor se face prin mențiunea „admis/respins” iar la 
proba interviu prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat și a mențiunii „admis / 
respins”, la avizierul Primariei Bustuchin, respectiv pe pagina de internet a instituției – 
www.primaria-bustuchin.ro secțiunea Monitorul oficial local-documente, în termenele 
prevăzute conform Calendarului de desfășurare a concursului (Anexa 3). 
 
După afișarea rezultatelor la fiecare dintre etapele concursului, respectiv selecția dosarelor și 
interviu, candidații nemulțumiți de rezultate pot depune contestație în termenefe prevăzute 
conform calendarului de desfășurare a concursului (Anexa 3), sub sancțiunea decăderii din 
acest drept. 
 
Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse va urma aceeaşi procedură specifică 
comunicării rezultatelor la etapele concursului, în termenele prevăzute în Calendar (Anexa 
3). 
 
Tematica si bibliografia (Anexa 4) este parte componentă a prezentului anunț. Se va studia 
bibliografia actualizată la zi. 
 
In cadrul interviului se testează cunoștințele teoretice pe baza bibliografiei, abilitățile, 
aptitudinile și motivația candidaților. Proba interviului poate fi susținută doar de către acei 
candidați declarați admiși la selecția dosarelor. 
 
Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua 
desfășurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. 
 
Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt: 

- abilități și cunoștințe impuse de funcție; 

- capacitatea de analiză și sinteză; 

- motivația candidatului; 

- comportamentul în situațiile de criză; 

- inițiativă și creativitate. 

 
Pentru interviu punctajul este de maximum 100 de puncte. 
 

http://www.primaria-bustuchin.ro/


Sunt declarați „admis” la interviu candidații care au obtinut minimum 50 de puncte. Se 
consideră admis la concursul pentru ocuparea postului vacant candidatul care a obținut cel 
mai mare punctaj dintre candidații care au concurat pentru acelaşi post, cu condiția ca 
aceştia să fi obținut punctajul minim necesar, conform celor menționate mai sus. 
 
Relatii suplimentare privind condițiile de participare și documentele necesare se pot obține la 
telefon 0744905434, în zilele lucrătoare, astfel: Luni-joi între orele 08:30 - 17:00, vineri între 
orele 08:30 - 14:30. 
 
 
 
Anexe la prezentul Anunț: 

- Cerere de participare la concurs - model; 

- Declarație consimțământ pentru eliberare extras cazier judiciar - model; 

- Calendarul desfășurării concursului; 

- Tematica și bibliografia concursului. 

 
 

Manager Proiect 
Sindrinaru Marian 


