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A N U N Ț 
 

         Primăria comunei Gura Teghii, județul Buzău, în baza prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, a H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea 
și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare și a art. II 
din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri 
pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19, organizează, la sediul 
instituției din Gura Teghii, str. Carpați, nr. 1 , concurs de recrutare în data de 17.08.2021, ora 
9,00 pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector I debutant  din cadrul 
Compartimentului ” Administratie Publica, Juridic, Agricol,Urbanism ,Stare Civila si Resurse 
Umane”, pe perioadă nedeterminată, cu durată normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 
ore/săptămână. 
 
         Calendarul de desfășurare a concursului: 
1. Proba scrisă se va desfășura în data de 17.08.2021 ora 09,00. Pentru a fi declarat 
,,admis” la proba scrisă punctajul pentru funcțiile publice de execuție este de minimum 50 puncte. 
Proba scrisă va avea loc la sediul Primăriei  Gura Teghii, situata în comuna Gura Teghii, str. 
Carpați nr. 1, județul Buzău. 
2. proba interviu, în termen de 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul 
instituției, doar acei candidați care au obținut la proba scrisă minimum 50 puncte. 
 
      Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 465 alin.(1) din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
 
      Condițiile de participare la concurs sunt: 
 
-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 

-vechime în specialitatea  studiilor: 0 ani ; 

- curs de formare/perfectionare  in domeniul resurselor umane; 

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei Gura Teghii, în perioada 
16.07.2021-04.08.2021, inclusiv și vor conține în mod obligatoriu următoarele documente: 

a) Formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008; 
b) Curriculum vitae, model comun european; 
c) Copia actului de identitate; 
d) Copiile diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor 

specializări și perfecționări; 



e) Copia adeverinței care atestă starea de sănătate  corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 
luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; 

f) Cazier judiciar; 
g) Declarația pe proprie răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul 

de înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calități de lucrător al Securității sau 
colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică. 

• Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului 
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului  sănătății. 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 necesare înscrierii, precum și copia certificatului de încadrare într-un 
grad de handicap se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care 
se certifică pentru conformitatea cu originalul de către  secretarul comisiei de concurs. 

• Copiile actelor necesare înscrierii se prezintă în copii legalizate sau insoțite de documentele 
originale, care se certifică pentru confirmarea cu originalul de către secretarul comisiei de 
concurs. 

• Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere. În acest caz, 
candidatul declarat admis la selecția dosarelor are obligația de a completa dosarul de 
concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai 
tarziu de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ 
în numire. 

 
            Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Gura Teghii și la secretarul comisiei 
de concurs. Tel./fax 0238 500 000  
                                                   Email: primariagurateghii@yahoo.com 
 

Bibliografia: 

1. Constituția României, republicată; 

2. Titlul I şi II ale Părţii a VI-a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

pmodificările şi completările ulterioare; 

3. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

5. Legea 53/2003, privind Codul muncii; 

6. H.G.611/2008 cu modificarile si completarile ulterioare; 

7. Legea nr.119/1996(republicare 2),cu privire la actele de stare civila; 

8. H.G.nr.64/2001,pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitara a 

dispozitiilor in materie de stare civila; 



 

Tematica: 

              1.Reglementari privind respectarea demnitatii umane. 

              2.Reglementari privind protectia drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului. 

             3.Reglementari privind prevenirea si combaterea incitarii la ura si discriminare. 

             4.Reglementari privind  privind administraţia publică locală, funcţionarii publici şi 

personalul   contractual din administraţia publică şi răspunderea administrativă; 

  5.Cunoaşterea legislaţiei privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare; 

 6.Cunoaşterea legislaţiei privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi 

bărbaţi 7.Cunoasterea legislatiei privind Codul muncii;      

      8. Cunoaşterea legislaţiei privind actele de stare civilă; 

      9. Cunoaşterea legislaţiei în materie de stare civilă; 

Atributiile prevazute in fisa postului de inspector  clasa I ,debutant din cadrul 

Compartimentului ” Administratie Publica, Juridic, Agricol,Urbanism ,Stare Civila 

si Resurse Umane”: 

1. Asigura intocmirea documentatiei privind organizarea concursurilor pentru ocuparea 
functiilor publice vacante si a posturilor contractuale vacante, a celor temporar vacante, a 
promovarilor in functii de conducere, in clasa si in grad profesioal. Raspunde si se asigura 
de publicarea posturilor vacante pentru care se organizeaza concurs de recrutare sau 
promovare, conform prevederilor legale in vigoare; 

2. Asigura secretariatul comisiilor de concurs / examen pentru ocupara posturilor vacante; 
3. Intocmeste documentatia privind numirea in functie publica si a contractelor individuale 

de munca pentru candidatii declarati admisi, in conformitate cu prevederile legale; 
4. Intocmeste documente privind numirea, modificarea si suspendarea raportului de serviciu 

si / sau a contractului individual de munca pentru Aparatul de specialitate al Primarului; 
5. Centralizeaza fisele de post, tine evidenta acestora pentru toate posturile conform 

prevederilor legale; 
6. Intocmeste, gestioneaza si raspude de dosarele profesionale ale functionarilor publici 

precum si a personalului contractual din cadrul institutiei, conform prevederilor legale; 
7. Gestioneaza contracte de munca prin intocmirea corecta si la timp a tuturor contractelor 

individuale de munca, conform legii; 
8. Inregistreaza in baza de date on-line, contractele individuale de munca prin programul 

Revisal. Raspunde de efectuarea acestei atributii corect si in termenul legal; 
9. Asigura aplicarea prevederilor legale privind pensionarea pentru limita de varsta sau 

invaliditate. 
10. Solicita si centralizeaza, conform prevederilor legale, rapoarte de evaluare , ale 

functionarilor publici si ale personalului contractual, in conditiile legii; 



11. Intocmeste referate si dispozitii ale primarului privind sanctiunea disciplinara a angajatilor 
pe baza Raportului Comisiei de Disciplina, cu respectarea prevederilor legale; 

12. Are obligatia de a pastra confidentialitatea datelor cu caracter personal ale angajatilor si 
ale candidatilor la concursuri in vederea ocuparii unui post vacant precum si 
confidentialitate asupra biroului,  in afara celor care nu sunt in contradictie cu principiul 
transparentei in administratia publica; 

13. Solicita si centralizeaza declaratiile de avere si cele de interese ale functionarilor publici 
precum si a personalului contractual cu functii de conducere, in conditiile legii; 

14. Comunica angajatilor sub semnatura de primire dispozitiile, in original, care privesc 
raporturile de serviciu si de munca precum si numirea in diferite comisii in termenul legal; 

15. Raspunde de legalitatea actiunilor intreprinse, de corectitudinea informatiilor furnizate in 
vederea pregatirii unor decizii, de respectarea termenelor stabilite pentru diverse actiuni. 
Isi foloseste programul de lucru, echipamentul informatic precum si cel birotic pentru 
realizarea atributiilor de serviciu. 

16. Asigura protectia datelor cu caracter personal conform reglementarilor introduse prin 
Regulamentul UE 2016 / 679. 

17.  întocmeşte, la cerere sau din oficiu, potrivit legii, acte de naştere, de căsătorie şi de deces 
şi eliberează certificate doveditoare;  

18.  desface căsătoria, prin divorţ pe cale administrativă, la cerere, dacă soţii sunt de acord cu 
divorţul şi nu au copii minori, născuţi din căsătorie sau adoptaţi: 

19.   înscrie menţiuni, în condiţiile prevăzute de lege şi de metodologiile date în aplicarea 
acesteia, pe marginea actelor de stare civilă aflate în păstrare şi trimite comunicări de 
menţiuni pentru înscriere în registre, respectiv în exemplarul I sau II, după caz;  

20.  aplică întocmai dispoziţiile legale, ordinele şi instrucţiunile care reglementează 
activitatea pe linie de stare civilă;  

21.  înregistrează toate cererile în registrele corespunzătoare fiecărei categorii de lucrări, în 
condiţiile prevăzute de lege şi de metodologiile date în aplicarea acesteia;  

22.  răspunde de înscrierea corectă a datelor preluate din documentele primare şi înscrise în 
formulare;  

23.  eliberează extrase de pe actele de stare civilă, la cererea autorităţilor, precum şi dovezi 
privind înregistrarea unui act de stare civilă la cererea persoanelor fizice; 

24. eliberează extrasele multivingve;  
25.  prelucrează sau transmite, după caz, până la data de 5 a lunii următoare înregistrării: 

comunicările nominale pentru născuţii vii, cetăţeni români, ori cu privire la modificările 
intervenite în statutul civil al persoanelor în vârstă de la 0 la 14 ani, precum şi actele de 
identitate ale persoanelor decedate ori declaraţiile din care rezultă că persoanele decedate 
nu au avut acte de identitate;  

26.  întocmeşte buletine statistice de naştere, de căsătorie şi de deces, în conformitate cu 
normele Institutului Naţional de Statistică pe care le trimite, lunar, Direcţiei Judeţene de 
Statistică a județului Buzau;  

27.  ia măsuri de păstrare în condiţii corespunzătoare a registrelor şi a certificatelor de stare 
civilă pentru a evita deteriorarea sau dispariţia acestora;  

28.  atribuie codul numeric personal, pe baza listelor de coduri precalculate, pe care le 
arhivează şi le păstreaza; 



29.  se îngrijeşte de reconstituirea prin copiere a registrelor de stare civilă pierdute sau 
distruse, parţial sau total, după exemplarul existent, certificând exactitatea datelor 
înscrise; 

30.  primeşte cererile şi efectuează verificări cu privire la schimbarea numelui pe cale 
administrativă şi transcrierea certificatelor de stare civilă procurate din străinătate;  

31.  la solicitarea instanţelor, efectuează verificări cu privire la anularea, completarea, 
rectificarea ori modificarea actelor de stare civilă, declararea dispariţiei sau morţii pe cale 
judecătorească şi înregistrarea tardivă a naşterii; 

32.  răspunde de activităţile de selecţionare, de creare, de folosire şi de păstrare a arhivei;  
33.  înregistrează, completează şi eliberează livretele de familie;  
34.  întocmește, ţine evidenţa şi eliberează certificatele de stare civilă;  
35.  înregistrează actele şi faptele de stare civilă, precum şi menţiunile şi modificările 

intervenite în statutul civil, în domiciliul şi reşedinţa persoanei, în condiţiile legii;  
36.  întocmeşte şi păstrează registrele de stare civilă, în condiţiile legii;  
37.  întocmeşte, completează, rectifică, anulează sau reconstituie actele de stare civilă, 

precum şi orice menţiuni făcute pe actele de stare civilă, în condiţiile legii; 
38.  Verifica si completeaza registrul electoral. 

 
 
Afisat  in data de 16.07.2021, pe pagina de internet a primariei si la avizierul institutiei. 
 
 
                                                      PRIMAR, 
 
                                     MICLERU GHEORGHE  
 
 

 
 
 
 


