PRIMĂRIA COMUNEI BĂBICIU
JUDEȚUL OLT
Nr. 114/11.01.2019

ANUNŢ
Primaria comunei Băbiciu organizează concurs pentru ocuparea, pe
perioadă nedeterminată, a funcţiei contractuale de administrator public (1 post),
în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Băbiciu, judeţul Olt.
Concursul este organizat şi se va desfăşura în conformitate cu:
- prevederile anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 1 din 9 ianuarie
2019;
- prevederile Regulamentului - cadru 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, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare.
1. Denumirea postului
ADMINISTRATOR PUBLIC

2. Condiţii generale şi specifice de participare la concurs
a. Condiţii generale :
Poate ocupa funcţia de administrator public orice persoană care:
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română scris şi vorbit;
c) are vârsta minima reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile medicale abilitate;
f) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege;
g) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit
cerinţelor postului scos la concurs.
b. Condiţii specifice :
a)
b)
c)
d)

studii medii, absolvite cu diplomă;
cunoştinţe operare calculator;
vechime în muncă de minim 20 ani;
abilităţi, calităţi şi aptitudini: aptitudini privind organizarea şi coordonarea, analiză şi
sinteză, planificare şi acţiune strategică, control şi depistare a deficienţelor, abilităţi de

comunicare şi adaptabilitate la situaţiile neprevăzute, de a evita şi rezolva stările
conflictuale etc.;
e) are experienţă în administraţia publică – cel puţin 5 ani;
f) disponibilitate pentru deplasări, delegaţii.

3. Acte oblicatorii la dosarul de înscriere la concurs
1. Formular de înscriere la concurs - se asigură de secretariatul comisiei de concurs;

2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii,
după caz;
3. 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;
4. Carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie
şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
5. Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care
să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
6. 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;
7. Curriculum vitae.
* Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele
emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
* În cazul în care candidatul depune o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente
penale, în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a
completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data
desfăşurării primei probe a concursului.
* Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de muncă sau, după
caz, adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate şi în original în vederea verificării
conformităţii copiilor cu acestea.

4. Probe de concurs
1. Proba scrisă

2. Interviu - Susţinerea proiectului de management

5. Condiții de desfăşurare a concursului
5.1. Data şi locul depunerii dosarelor de înscriere la concurs:
- în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării /publicării anunţului ( ultima zi de
depunere a dosarelor 1 februarie 2019, ora 14.00) la sediul Primăriei comunei Băbiciu,
judeţul Olt
5.2. Selecţia dosarelor de concurs - 4 februarie 2019 – 5 februarie 2019
5.3. Data şi ora probei scrise - 12 februarie 2019 ora 11.00
5.4. Susţinerea proiectului de management - 13 februarie 2019 ora 11.00
5.5. Locul desfăşurării probelor
- sediul primăriei comunei Băbiciu, strada Caracal nr. 93, judeţul Olt

Termenele în care se afişează rezultatele selectării dosarelor : în maxim o zi lucrătoare de la
expirarea termenului prevăzut pentru selecţia dosarelor, la sediul Primăriei comunei Băbiciu,
judeţul Olt.
Termenele în care se afişează rezultatele pentru proba scrisă : în maxim o zi lucrătoare de la
data finalizării probei, la sediul Primăriei comunei Băbiciu, judeţul Olt.
Termenele în care se afişează rezultatele pentru proba interviu : în maxim o zi lucrătoare de
la data finalizării probei, la sediul Primăriei comunei Băbiciu, judeţul Olt.
Termenele în care se pot depune contestaţii : în cel mult o zi lucrătoare de la data afişării
rezultatului fiecărei probe, la sediul Primăriei comunei Băbiciu, judeţul Olt.
Termenele în care se afişează rezultatele contestaţiilor : în maxim o zi lucrătoare de la
expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, la sediul Primăriei comunei Băbiciu,
judeţul Olt
Termenul în care se afişează rezultatele finale : în maxim o zi lucrătoare de la expirarea
termenului de soluţionare a contestaţiilor, la sediul Primăriei comunei Băbiciu, judeţul Olt.

6. Proiectul de management
Candidaţii vor depune, ca anexă, la dosarul de concurs un proiect de management,
atât în format scris, cât şi în format electronic, de maximum 25 de pagini, scris cu
caractere Times New Roman de 14, spaţiere de 1,5 rânduri, pe una din temele de mai jos:
a) Promovarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare a serviciilor publice;
b) Utilizarea şi exploatarea serviciilor informatice a bunurilor proprietate publică, în
scopul satisfacerii cerinţelor cetăţenilor;
c) Dezvoltarea, promovare calităţii şi eficienţei serviciilor date în coordonare, în scopul
asigurării funcţionării în condiţii de performanţă şi eficacitate în funcţie de necesităţile şi
cerinţele de dezvoltare socio-economică a localităţii.
* Proiectul de management va cuprinde strategii şi soluţii practice pentru eliminarea
principalelor disfuncţionalităţii întâlnite la nivelul U.A.T - ului, respectiv pentru
soluţionarea priorităţilor acestora.
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8. Relaţii suplimentare
Relaţii suplimentare se pot obţine de la:
- compartimentul secretariat din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Băbiciu, judeţul Olt,
- telefon 0249532033 - persoana de contact: Dindiri Elena

Primar,
Negrilă Florea

Secretar delegat,
Dindiri Elena

