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A N U N Ţ 
privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice 

vacante de inspector, clasa I, grad profesional asistent, functie publica de executie în 
cadrul Serviciului Buget Finanțe și Investiții din aparatul de specialitate al Primarului 

comunei Ariceştii Rahtivani, judeţul Prahova 
 
 
 

a) denumirea funcţiei publice vacante: 
Inspector, clasa I, grad profesional asistent - funcție publică de execuție cu durată 
normală a timpului de muncă de 8 ore pe zi, respectiv 40 de ore pe săptămână în 
cadrul Serviciului Buget Finanțe și Investiții. 

 
b) Probele stabilite pentru concurs,  

1. Proba scrisă; 
2. Interviu. 

 
c) Condiţiile de desfăşurare a concursului,  
1. Perioada de depunere a dosarelor de concurs este 07.04.2021 – 26.04.2021 
2. Data, ora si  locul de desfasurare a probei scrise, sunt : 
11.05.2021, ora 11.oo, sediul Primariei; 
3. Data, ora si locul de desfasurare a interviului sunt: 
14.05.2021, ora 11.oo, sediul Primariei; 

 
d) Condiţiile de participare la concurs : 

 d.1 Conditii generale, 
sunt cele prevazute la art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificarile și completarile ulterioare. 
 d.2 Conditii specifice 
 - studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe 
inginerești; 

- minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice. 
 

e) Dosarul de concurs 
În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs, care va conţine în 

mod obligatoriu: 
1) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008;   
2) curriculum vitae, modelul comun european;   
3) copia actului de identitate;  
4) copia certificatului de căsătorie sau a altor acte, doar în cazul în care numele de pe actele 
depuse este diferit de cel de pe actul de identitate; 
5) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor 
specializări şi perfecţionări;     



6) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care 
să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea 
postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei (model orientativ adeverință - anexa nr. 2D la 
H.G. nr. 611/2008);   
7) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni 
anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;   
8) cazierul judiciar;   
9) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de 
înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securităţii sau colaborator al 
acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.  

Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut în anexa nr. 2D la H.G. nr. 611/2008 
trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D la H.G. nr. 611/2008 şi din 
care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor 
solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în 
muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor. 

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele 
emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. 
Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care 
atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de 
handicap, emis în condițiile legii. 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de 
documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul 
comisiei de concurs. 
       Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, 
candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la 
concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are 
obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul 
desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea 
neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la 
înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică 
competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel 
instituţional.   

Formularul de înscriere este pus la dispoziţia candidaţilor prin publicarea sa pe pagina de 
internet a Primăriei comunei Ariceştii Rahtivani, respectiv www.comunaaricestiirahtivani.ro in 
format deschis, editabil, in cadrul sectiunii CONCURSURI precum si la sediul institutiei in format 
letric. 

Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de 
concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind 
instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs. 

Dosarele de concurs se depun la sediul Primăriei comunei Ariceştii Rahtivani, comuna 
Aricestii Rahtivani, sat Aricestii Rahtivani, str. Neagoe Basarab, nr. 249, judetul Prahova, tel: 
0244380068, fax: 0244380036, email: resurseumane@comunaaricestiirahtivani.ro, persoana de 
contact: Mariana-Adriana Gherghina – referent de specialitate in cadrul Compartimentului 
Resurse Umane. 
 
 

                   P R I M A R,                                  SECRETAR GENERAL al COMUNEI, 
                         Gheorghe ORBU                                        Violeta-Neluța PETCU 
 
 
 
 
 
 
ÎNTOCMIT, 
Referent de specialitate 
Mariana-Adriana GHERGHINA 
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ATRIBUȚIILE PREVĂZUTE ÎN FIȘA POSTULUI 
Inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Serviciului Buget Finanțe și Investiții 

 
 
 

1. Participa in Comisiile de  analiza  a  ofertelor  pentru  efectuarea achizitiilor  proiectarii  și  
executiei  investitiilor  publice  repartizate, precum si a altor achizitii publice necesare pentru 
obiectivele de investitii derulate de Directia achizitii si investitii publice. 
2. Intocmeste referate de analiza a documentatiilor tehnico-economice ale investitiilor publice si 
documentatiile pentru avizarea si aprobarea acestora. 
3. Organizeaza receptiile obiectivelor de investitii pe care le-a urmarit, precum si primirea cartiilor 
tehnice aferente acestora. 
4. Preda in exploatare si  administrare  obiectivele  pe  care le-a  urmarit, dupa finalizare, inclusiv 
cartile tehnice in format  electronic  ( pe  CD), catre compartimentele din cadrul primariei potrivit 
domeniilor de competenta. 
5. Colaboreaza cu institutiile publice de interes local, ale caror investitii sunt finantate din bugetul 
local si aprobate de Consiliul local. 
6. Solutioneaza corespondenta referitoare la obiectivele de investitii ale primariei, care se 
deruleaza in cadrul serviciului și sunt aprobate prin programe anuale. 
7. Participa  ca membrii in cadrul comisiilor de evaluare a ofertelor, comisii de  promovare si  
implementare  a  diferitelor  proiecte  finantate  din fonduri stucturale, fonduri de mediu si alte 
fonduri legal constituite. 
8. Verifica   devizele   generale   actualizate   ale   obiectivelor   de investitii/ asimilate investitiilor 
repartizate. 
9. Intocmeste procedurile operationale si documentele ce revin compartimentului in vederea 
implementarii si mentinerii sistemului de control intern managerial. 
10. Comunica la solicitare responsabilului cu aplicarea Legii nr. 544/2001, informatiile de interes 
public care ar putea constitui subiecte pentru comunicatele de presa, in legatura cu obiectivele 
repartizate. 
11. Colaboreaza la intocmirea programului de investitii al comunei prin asigurarea datelor legate 
de obiectivele repartizate (HCL de aprobare documentatii, decontari efectuate, valori contractate). 
12. Asigura si raspunde de initierea tuturor documentelor si demersurilor necesare promovarii si 
aprobarii obiectivelor de investitii repartizate, in toate fazele de proiectare si de executie, in 
conformitate cu legislatia in vigoare. 
13. Verifica, semneaza si raspunde de documentele anexe pentru promovarea unor obiective noi 
si cele pentru aditionarea  unor contracte; verifica documentatiile tehnico-economice repartizate, 
care vor fi supuse aprobarii Consiliului local. 
14. Intocmeste proiecte de dispozitii in legatura cu activitatile de competenta compartimentului, 
care i-au fost repartizate, precum si proiecte de hotarari pentru obiectivele repartizate. 
15. Intocmeste pentru obiectivele de investitii repartizate: notele de fundamentare privind 
necesitatea si oportunitatea inscrierii in Lista obiectivelor de investitii, notele conceptuale, 
referatele de necesitate si justificare a valorii estimative pentru includerea in  Programul Achizitiilor 
Publice, procese verbale, ordine de incepere si ordine de sistare pentru serviciul de 
proiectare/executie/dirigentie si altele. 
16. Urmareste derularea contractelor de proiectare, asistenta tehnica, dirigentie de santier si 
executie pentru obiectivele de investitii repartizate, pentru cele finantate din bugetul local, pentru  



cele finantate de la bugetul de stat in cadrul programelor nationale de dezvoltare locala prin 
MDRAP cat si a obiectivelor finantate din fonduri europene. 
17. Colaboreaza, la nivelul serviciilor specializate din cadrul primăriei la elaborarea documentatiei 
aferente derularii procedurii de atribuire prin achizitie publica a contractelor,  servicii si lucrari,  
pentru obiectivele repartizate. 
18. Urmareste derularea lucrarilor prin vizite repetate pe santier pentru obiectivele repartizate in 
conformitate cu graficul aprobat. 
19. Participa la vizitele pe santier a reprezentantilor Inspectoratului de Stat in Constructii, 
Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, pentru obiectivele repartizate. 
20. Pune la dispozitia auditorului documentele aferente obiectivelor de investitii realizate din  
fonduri  europene,  necesare  intocmirii  raportului de audit. 
21. Verifica, semneaza si inainteaza la plata situatii financiare si liste de cantitati,  corespunzator  
cu  stadiile  lucrarilor  verificate in cadrul vizitelor repetate pe santier, pentru obiectivele 
repartizate. 
22. Verifica si semneaza documentatiile NR-NCS, note de constatari pe stadii fizice pentru 
obiectivele repartizate. 
23. Raspunde de indeplinirea cu profesionalism a atributiilor ce ii revin prin fisa postului si de 
rezolvarea lucrarilor, la termenele si la nivelul calitativ prevazut de actele normative in vigoare sau 
de cerintele specifice oricarei lucrari. 
24. Indeplineste orice alte atributii din sfera de activitate, mentionate in legile din domeniu in 
vigoare sau la solicitarea sefului ierarhic superior precum si a primarului, care nu contravin legii. 
25. Respecta legislatia specifica privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste 
prelucrarea datelor cu caracter personal. 
26. Gestioneaza documentele in lucru din activitatea proprie, inclusiv prin folosirea sistemului 
electronic de gestionare a documentelor si asigura pastrarea si arhivarea corespunzatoare, in 
masura in care dispune de spatiu corespunzator, pana la predarea acestora catre compartimentul 
care se ocupa cu arhivarea documentelor din institutie.        
27. Are obligatia sa respecte principiile care guverneaza conduita profesionala a functionarilor 
publici, sa aiba un comportament bazat pe respect, buna-credinta, corectitudine si amabilitate si o 
comunicare adecvata, eficienta si eficace in relatiile cu publicul, cu autoritatile si institutiile publice 
in desfasurarea activitatilor specifice postului ocupat. 
28. Raspunde de pastrarea secretului de serviciu, precum si confidentialitatea in legatura cu 
faptele, informatiile sau documentele de care ia cunostinta in exercitarea functiei publice, in 
conditiile legii. 
29. Are obligatia de a-si insusi si de a respecta prevederile actelor normative, instructiunilor, 
procedurilor si regulamentelor specifice functiei publice exercitate si autoritatii publice locale. 
 
 


