
ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT

PRIMĂRIA ORAŞULUI BALŞ
str. Nicolae Bălcescu nr. 14

Tel. 0249-450145; Fax 0249-450140
www.primariabals.eu

NR9$&3,/.08.03.202
Afisat azi 92:03...202 A

ANUNT
Primaria orasului Bals, judetul Olt organizeaza concurs de recrutare in vederea ocuparii a 2functii publice de executie Vacante, in conformitate cu prevederile art. II din Legea nr. 203/2020

- 1 post consilier superior - Serv. Buget Contabilitate, Informatica de gestiune- 1 post inspector debutant — Comp. protectia familiei, beneficii sociale

CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS:1.Potrivit art. 465 alin.1 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, poate ocupa o functiepublica persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditiia)are cetăţenia română şi domiciliul în România;b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c)are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d)are capacitate deplină de exerciţiu;

publice;
8)îndeplinește condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;h)nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contraautorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei,infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitareafuncţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie saudezincriminarea faptei;

i)nu le-a fost interzis dreptul de a ocupao funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea înexecutareacăreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;j)nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentrumotive disciplinare în ultimii 3 ani;
k)nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţiaspecifică.



Conditii specifice de participare:

1.consilier superior:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in domeniul stiintelor
economice;
- minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor

2. inspector debutant:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in domeniul asistentasociala
- nu necesita vechimein specialitate

Dosarul de concurs:
a)formularul de înscriere care se pune la dispozitia candidatilor prin secretarul comisiei de concurs.b)curriculum vitae, modelul comun european;
c)copia actului de identitate;
d)copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unorspecializări şi perfecţionări;
e)copiea diplomei de masterîn domeniul administraţiei publice, management ori în specialitateastudiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diplomade absolvire sau de
licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate,conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şicompletările ulterioare;
t)copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care săateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau
pentru exercitarea profesiei;
g)copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anteriorderulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

h)copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilorpublice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizicşi se testează prin probă suplimentară;
i)cazierul judiciar;
j)declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de
înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrătoral Securităţii sau colaborator al
acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

NOTA:
- Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut la anexa 2D din HG nr.611/2008 republicata, trebuie să cuprindăelemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiileocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal ai 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, înformatul standard stabilit prin ordin a! ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării deadaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare Într-ungrad de handicap, emis în condiţiile legii.

|- Documentul prevăzut la lit. i) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declaratadmis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de laautoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului petot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub șancţiunea neemiteriiactului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilordirect de ia autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şiprocedurii aprobate la nivel instituţional.



Proba scrisa va avea loc pe data de 08.04.2021 orele 10,00 si proba interviu pe data de 13.04.2021
orele 10,00.

Dosarele de concurs se depun la sediul Primariei, Compartiment Resurse Umane in termen de 20 zile
de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Primariei orasului Bals si pe site-ul Agentiei
Nationale a Functionarilor Publici, respectiv in perioada 08.03.2021 — 29.03.2021

Durata normala a timpului de lucru: 8 ore/zi, respectiv 40 ore/saptamana.

Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0249450145

Bibliografiile constituie anexe la prezentul anunt.



BIBLIOGRAFIE
Consilier superior- Serv. Buget Contabilitate, Informatica de gestiune

- Constituţia României, republicată,
-0.U.G. nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, Partea a VI-a titlul 1 şi II

- O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

|- Ordinul nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şiconducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şiinstrucţiunile de aplicarea acestuia, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr.82/1991 a contabiliatii, republicata;
- Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, republicata.

ATRIBUTII PRINCIPALE:
|

|
- Evidenta sinteticasi analiticaaactivelorfixe corporale si necorporale;|
- evidenta garantiilor pentru buna executie a lucrarilor; |

- operare in sistemul national FOREXEBUG

PRIMAR
Ec. Rotea Catalin-StefanNiii N



,

|

| |
,

!
i I

i

BIBLIOGRAFIE
Inspector debutant - Comp. protectia familiei, beneficii sociale

- Constituţia României, republicată,
-0.U.G.ar. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, Partea a VI-a titlul 1 şi Il

- O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare,republicată, cu modificările şi completările ulterioare
-Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
-Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- H.G. nr. 268/2007 privind aprobarea normelor metodologice de aprobare a Legea nr. 448/2006
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

ATRIBUTII PRINCIPALE:

+ Se deplaseaza pentru efectuarea anchetei sociale, la domiciliul copilului aflatin situatia de rise de afi separat de parinti/parinte/ reprezentant legal pentru evaluarea conditiilor in care locuieste,identifica nevoile si stabilirea serviciile sociale;
+  Redacteaza ancheta sociala, formularul de evaluare initiala, evaluarea gradului de rise, minute

pentru intalnirile de echipa, note interne catre alte servicii sau centre, procese - verbale la intalnirile
cu parintii, planul de servicii, revizuirea planului de servicii, planul de monitorizare si referatul deinchiderea cazului.

+ Intocmeste fisa de evaluare initiala a situatiilor de abuz, fisa de semnalare obligatorie a cazurilor deabuz si referirea de caz in situatiile in care se suspicioneaza sau se constata pe perioada ofeririiserviciilor sociale si a monitorizarii ca minorul este in rise in familie.
*  Cunoaste si respecta prevederile legale 'in domeniul asistentei sociale;
*  Respecta drepturile si libertatile fundamentale ale beneficiarului tin acordarea serviciilorsociale;
+  Respecta principiul confidentialitatii datelorsi situatiilor legate de beneficiari;
*  Colaboreazla cu alte institutii / servicii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor laobtinerea unor drepturi pentru acoperirea nevoilor identificate "in functie de particularitatile cazului;
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