
   A N U N Ţ ! 

 

Primăria Oraşului Ciacova organizează în data de 20.05.2021  ora 10.00, la sediul Primăriei Oraşului Ciacova, P-ţa Cetăţii, nr. 8, 

concurs pentru ocuparea postului de inspector de specialitate treapta II, funcție contractuală de execuție – în cadrul Compartimentului 

pentru Monitorizarea Procedurilor Administrative, Secretariat și Relații Publice, cu normă întreagă, durata timpului de lucru fiind  de   8 

ore/zi - 40 ore/săpt.  

 

1. Denumirea postului: 

 inspector de specialitate treapta II  

2. Tipul probelor de concurs: 

- Proba scrisă; 

- Interviu; 

3. Dosarele se depun la sediul Primăriei Oraşului Ciacova, Compartimentul Resurse Umane, din data de 26.04.2021 până la data de 

11.05.2021 şi trebuie să cuprindă următoarele documente:  

a) cerere de înscriere la concurs adresata conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; 

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, după caz; 

c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializări, precum si copiile documentelor 

care atesta îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; 

d) carnetul de munca sau, după caz, adeverințele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie; 

e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere ca nu are antecedente penale care sa-l facă incompatibil cu funcția pentru care 

candidează; 

f) adeverința medicala care sa ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către 

medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; 

g) curriculum vitae; 

4. Condiții de participare la concurs sunt următoarele: 

a) Studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă de licenţă; 

b) Vechime în specialitate 3 ani. 

5. Bibliografia: 

- Legea nr. 1/1991  (r) privind Constituția României, cu modificările si completările ulterioare; 

- Titlu III ale părții VI din  O.U.G. nr. 57/2019 - privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare; 

- O.G. nr. 137/2000 (r) privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările si completările ulterioare; 

- Legea nr. 202/2002 (r) privind egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați, cu modificările si completările ulterioare; 

- Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare; 

- O.U.G. nr. 33/2002 -  privind reglementarea eliberării certificatelor și adeverințelor de către autoritățile publice centrale și locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- O.U.G. nr.27/2002 – privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare; 

Atribuţiile postului:  

1. Coordonează și urmărește executarea lucrărilor de registratură generală (înregistrarea, distribuirea corespondenței); 



2. Face programările pentru audințele organizate de primar, Viceprimar și Secretar, după caz; 

3. Pregateşte materialele pentru audienţe în funcţie de cererile depuse şi înregistrate; 

4. Ține evidența întâlnirilor oficiale și formale ale Primarului, în calitate de reprezentant al orașului sau a Primăriei, ca instituție publică; 

5. Programeaza si întocmeste zilnic, saptamânal si lunar agenda de lucru a primarului, colaborând si consultând în permanenta pe domnul 

primar cu privire la derularea evenimentelor si a posibilelor modificari; 

6. Asigura convocarea persoanelor din afara sau din interiorul institutiei la cererea primarului. Respecta nota interna data de domnul primar cu 

privire la programarea zilnica pentru convorbiri, sedinte de lucru, etc.; 

7. Asigura tehnoredactarea  documentelor  încredintate de primar; 

8. Primește corespondența și o prezintă Primarului și secretarului U.A.T.O. Ciacova pentru a fi repartizată spre soluționare serviciilor și 

compartimentelor din instituție; 

9. După repartizarea corespondenței de către conducerea instituției, o va înregistra în programul de registratură generală și o va comunica prin 

mapă serviciilor și compartimentelor din instituție spre soluționare; 

10. Urmărește soluționarea în termenul legal prevăzut de lege a corespondenței primite de instituție; 

11. Prezintă la semnat conducerii instituției a răspunsurilor primite de la serviciile și compartimentele de specialitate; 

12. Activitate de registratură, corespondenţă, sortare prealabilă, facilitarea repartizării, distribuire spre servicii, oficii şi compartimente, se 

urmăreşte respectarea termenelor legale; 

13. Primeşte, înregistrează şi ţine evidenţa ordinelor, dispoziţiilor, instrucţiunilor, regulamentelor, ştampilelor şi sigiliilor; 

14. Asigură înregistrarea intrării şi ieşirii tuturor documentelor şi clasarea acestora în vederea arhivării; 

15. Expediază corespondenţa; 

16. Claseaza documente pe dosare specifice de lucru ; 

17.  Verifică documentaţia depusă şi dacă aceasta este completă, o înregistrează; 

18. Eliberează un bon care conţine: numar de înregistrare, data, numele petentului, adresa şi telefonul la care poate fi contactat pentru 

eventuale completări şi nelămuriri în legatură cu cele solicitate; 

19.  Informează, referitor la stadiul unei lucrări, şi solicită lămuririle necesare de la serviciile compartimentele de specialitate din cadrul 

primăriei; 

20. Informează cetăţenii privind diverse tipuri de probleme legate de activitatea primariei şi a altor instituţii publice aflate în subordinea 

consiliului local ciacova ; 

21. Transmite către serviciile și compartimentele de specialitate din cadrul primăriei documentele înregistrate şi repartizate de către primar și 

secretarul U.A.T.O. Ciacova; 

22. Primeşte şi eliberează raspunsurile transmise de serviciile și compartimentele de specialitate din cadrul primăriei; 

23.  Aduce la cunoştinţă conducerii, propunerile şi sesizarile cetăţenilor în vederea unei bune funcţionări a primăriei; 

24. Urmăreşte soluţionarea, în termenul legal, a răspunsurilor elaborate de serviciile și compartimentele de specialitate ale primăriei, către 

cetãţeni; 

25. Întocmeşte lunar un raport privind situaţia lucrărilor scadente la nivelul primăriei pe care îl înaintează primarului și secretarului U.A.T.O. 

Ciacova; 

26. Asigură prin activitatea de curierat şi distribuţie a corespondenţei, circuitul documentelor atât în interiorul primăriei cât şi în exteriorul 

acesteia; 

27. Comunică răspunsurile către cetaţeni în termenele stabilite de prevederile legale în vigoare; 

28. Verifică zilnic pagina de internet a primăriei și descarcă documentele transmise; 

29. Stabilește legăturile telefonice cu alte autorități/instituții publice, sau după caz legăturile prin e-mail ori fax; 

30. Transmite si primeste faxuri cu privire la activitatea primăriei si a consiliului local  si  se asigura de respectarea circuitului documentulelor 

; 



31. Preluarea, direcționarea și transmiterea apelurilor și mesajelor telefonice către primar, viceprimar, secretar U.A.T.O., respectiv către 

serviciile și compartimentele de specialitate ale instituției; 

32. Monitorizează zilnic circulația mapelor  ce conțin  documentele de  intrare - ieșire, a mapelor cu documentele emise de serviciile și 

compartimentele primăriei  si se asigura ca a fost respectat circuitul documentelor ; 

33. Face copii xerox la solicitarea angajaților instituției precum și a cetățenilor; 

34. Întocmește procesul verbal al discuțiilor din ședințele de lucru ale conducerii cu executivul primăriei; 

35. Înregistrarea petiţiilor şi a reclamaţiilor, clasarea şi arhivarea petiţiilor; 

36. Înregistrarea cererilor, reclamaţiilor, sesizărilor, propunerilor, urmărirea şi trimiterea răspunsurilor în termenul prevăzut de lege; 

37.  Trimite petițiile greșit îndreptate, în termen de 5 zile de la înregistrare, autorităților sau instituțiilor publice care au ca obligații rezolvarea 

problemelor sesizate, urmând să înștințeze petiționarul despre aceasta; 

38. Întocmește semestrial un raport privind activitatea de soluționare a petițiilor; 

39. Afişaj publicitar de executare silită, citaţii prin afişare, de mediu, de interes general; 

40. Distribuirea documentaţiei pentru licitaţii,  caiete de sarcini, etc..; 

41. Are în grijă și păstrare sigiliile, respectiv ștampilele: ”Orașul Ciacova”, ”primăria”, ”intrare-ieșire”, ”în conformitate cu originalul”, 

făcându-se răspunzătoare de corecta și pertinenta întrebuințare a acestora, conform prevederilor legale referitoare la utilizarea acestora. Poate da spre 

utilizare aceste sigilii/ștampile doar personalului din cadrul instituției publice care este încadrat pe funcții ce implică autoritatea de stat, sau 

persoanelor desemnate de primar, în mod expres, prin dispoziție scrisă. Darea spre utilizare a sigiliilor/ștampilelor innstituției publice, personalului 

mai sus arătat se face pe baza unei evidențe consemnate în scris care să conțină numele, funcția, data și ora la care i-a fost încredințat sigiliul sau 

ștampila, data și ora la care a fost retunat/ă spre păstrare. Nu este considerată ”dată spre utilizare” folosirea sigiliilor/ștampilelor în prezența 

secretarului/dactilograf și cu acceptul acestuia. Fac excepție a acestei reguli, sigiliile cu caracter special care sunt în păstrarea nemijlocită a celor care 

le folosesc, ”primar, ”consiliul local” și ”control financiar preventiv”. 

42. Participă și răspunde de buna organizare a activităților precum: protocoale, întruniri, ședințe; 

43. Afișează documentele la avizierul primăriei; 

44. Comunică și asigură accesul la informațiile de interes public, conform legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes 

public, cu modificările și completările ulterioare; 

45. Întocmește, comunică la solicitarea celor interesați, respectiv publică pe site-ul propriu un raport anual privind transparența decizională, 

conform prevederilor legii nr. 52/2003 privind transparența decizională, cu modificările și completările ulterioare; 

46. Elaborează conținutul materialelor promoționale și de informare: afișe, pliante, broșuri, postere, mape de prezentare – necesare mediatizării 

evenimentelor organizate de primărie; 

47. Ține evidența necesarului de consumabile, întocmește referatul cu necesarul de consumabile pentru buna desfășurare a activității sale; 

48. Participa la activitati în colaborare cu alte structuri funcționale  din cadrul primariei; 

49. Studiaza  si aplica legislația în domeniul activitatii pe care o desfășoară; 

50. Propune spre aprobare în anul în curs pentru anul următor, conform procedurilor operaționale, necesarul de fonduri pentru cheltuielile 

acțiunilor de protocol la nivelul Orașului Ciacova și îl transmite Compartimentului Buget Finanțe în timp util, în vederea înscrierii acestor sume în 

proiectul bugetului local; 

51. Prezinta periodic primarului si secretarului U.A.T.O. rapoarte si informări cu privire la activitatea desfasurata, conform procedurilor 

aprobate; 

52. Comunicarea citaţiilor şi a altor acte de procedură, în condiţiile legii nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare.   

53. Ține evidența cartelelor telefonice de serviciu; 

54. Utilizarea în condiții optime și în siguranță a bunurilor date în folosință de către unitate; 

55.  Păstrarea documentelor de lucru în condiții de confidențialitate și securitate; 

56.  În calitate de utilizator, propune scoaterea din evidență a bunurilor date în folosință, conform legii; 



57. Întocmește procedurile operaționale aferente activității de secretariat și le pune în practică după aprobarea lor;   

58. Asigură partea administrativă a contractelor cu furnizorul aplicației informatice de gestiune  electronică a documentelor Regista; 

59. Verifică corecta folosire a operațiunilor de evidență electronică a documentelor efectuate de utilizatorii aplicației Regista,  de la nivelul 

compartimentelor funcționale; 

60. Informează șeful ierarhic superior asupra incorectitudinii sau folosirii abuzive a facilităților acordate prin programul de gestiune 

electronică Regista, de către utilizatorii din compartimentele de specialitate; 

61. Toate sarcinile prevăzute în fişa postului trebuie respectate şi efectuate cu maximă responsabilitate, fiind direct responsabil de 

neexecutarea acestora sau efectuarea în mod defectuos care ar putea conduce la prejudicii, unitatea angajatoare. 

62. Depune la depozitul arhivei, pe bază de proces verbal de predare-primire, documentele create în cursul unui an calendaristic, grupate în 

dosare, potrivit problematicii și termenelor de păstrare stabilite de nomenclatorul documentelor; 

63. Pune în aplicare măsurile stabilite de  Sistemul de Control Intern Managerial;  

64. Întocmește raport lunar privind îndeplinirea atribuţiilor şi responsabilităţilor; 

65. Îşi însuşeşte şi respectă prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;  

66. Elaborează proiectele de acte de autoritate și a altor reglementări specifice autorităților date de competența sa;  

67. Îndeplineşte şi alte atribuţii sau sarcini primite de la primar. 

Relaţii suplimentare privind înscrierea la concurs, se pot obţine la sediul Primăriei Oraşului Ciacova sau la telefoanele 0256-399600, 

0752-446284 între orele 08:00 și 15:30.  


