
ROMANIA  
JUDETUL BUZAU 

COMUNA MIHAILESTI 
Comuna Mihailesti. Judetul Buzau. Tel/Fax.0238775005                                                                      

=================================== 
Nr.3417/10.06.2021 

ANUNȚ 
 

Primaria Comunei Mihailești cu sediul în comuna Mihailești, județul Buzău 
organizează concurs de recrutare si selectie pentru ocuparea pe perioadă 
determinată a postului contractual – vacant de "expert reglementare acte" - 1 
post în cadrul proiectului “PRO INCLUZIUNE - "Asistenta Sociala Integrata pentru 
Comunitatea Mihailesti" , cod SMIS POCU/303/5/2/129998, astfel: 
 
1. Probele stabilite pentru concurs: 

 1.1. Selectia dosarelor de inscriere si evaluarea acestora 
 1.2. Interviu  

 
2.1. Conditiile generale de participare la concurs: 
 Candidatul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 
    a) îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei în 

România; 
    b) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi; 
    c) are capacitate deplină de exerciţiu; 
    d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată 

de medicul de familie sau medicul de specialitate medicina muncii; 
    e) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru postul vacant; 
    f) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea postului vacant; 
    g) nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra 

statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică 
înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite 
cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei vacante pentru care 
candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

 
2.2 Condiții specifice 
2.2.1 Condiții specifice postului de expert reglementare acte 

Rol în proiect: expert reglementare acte 
Funcția/Cod COR: expert administratia publica; Cod COR 242202 
Educația solicitată: educatie solicitata Studii superioare absolvite cu diploma de 

licenta sau echivalent - 3 ani 
Experiența solicitată:  experiență specifică în domeniul juridic, reglementare 

acte, beneficii de asistenta/ servicii sociale - 3 ani; 
 Competențe solicitate: nu este cazul 

 
2.3 Atribuții specifice postului 
2.3.1 Atribuții specifice postului de expert reglementare acte 
Activități proiect: 



A9. Furnizare de asistenta juridica pentru reglementarea actelor de identitate, de 
proprietate, de stare civila; 
Responsabilitati: 

Ø Furnizare de asistenta juridica pentru reglementarea actelor de identitate, de 
proprietate, de stare civila corespunde  OS 7 “Furnizare de asistenta juridica pentru 
reglementarea actelor de identitate, de proprietate, de stare civila de obtinere a 
drepturilor de asistenta sociala (beneficii de asistenta/ servicii sociale) pentru 70 
persoane/spete si Activitatii nr.5 din Ghidul Solicitantului Conditii Specifice si contribuie 
la imbunatatirea situatiei persoanelor aflate in risc de saracie si intareste legaturile 
dintre membrii comunitatii si administratia publica locala conducand la dezvoltarea 
sustenabila a comunitatii. 

Ø Biroul de asistenta relatii al autoritatii publice Primaria Mihailesti va furniza 
membrilor grupului tinta din comunitatea marginalizata un serviciu de interes public, 
care raspunde nevoii de informare si consiliere juridica a acestora, prin sprijinirea 
cetatenilor în exercitarea drepturilor si obligatiilor lor si rezolvarea unor probleme 
complexe cu care se confrunta. Activitatile acestuia urmaresc fluidizarea relatiei 
cetatenilor cu autoritatile publice locale sau centrale, astfel încât acestia sa aiba acces 
sporit la informatii privind drepturile si îndatoririle lor, sa beneficieze de consiliere 
juridica în identificarea posibilelor cai de rezolvare a unor probleme cu care se confrunta 
si de ghidare în utilizarea serviciilor publice (pasi de realizare, institutii abilitate, acte 
necesare, taxe, modalitati de plata).; 
 

A.11  Sustenabilitatea proiectului 
Subactivitatea 11.1  Constituirea unui Grup de Actiune Locala 
Constituirea unui Grup de Actiune Locala contribuie la realizarea Obiectivului Specific 

8 - Constituirea unui Grup de Initiativa Locala si crearea unui parteneriat intre Grupul de 
initiativa locala si autoritatea locala pentru realizarea Planului de actiune pentru 
imbunatatirea situatiei persoanelor aflate in situatie de risc,  respectiv activitatii 6 din 
Gidul Conditii Specifice si se va finaliza cu elaborarea unei STRATEGII GENERALE DE 
SUSTENABILITATE a proiectului in vederea mentinerii serviciilor integrate dupa incetarea 
finantarii. 

La nivelul comunitatii va fi constituit un Grup de initiativa locala format din minim 
10 persoane. Membrii grupului vor fi alesi in cadrul unei intalniri publice de catre 
membrii comunitatii. Grupul va avea rolul de a asigura legatura dintre echipa de 
management, parteneri si membrii comunitatii fiind informat/ consultat cu privire la 
activitatile ce urmeaza a fi derulate, deciziile luate la nivelul parteneriatului, identificarea 
de solutii viabile, inovative menite sa raspunda problemelor identificate si va sprijini 
participarea membrilor comunitatii la activitatile proiectului informand permanent 
comunitatea cu privire la activitatile ce umeaza a fi desfasurate. Pe parcursul derularii 
activitatilor proiectului membrii Grupului de initiativa local vor fi sprijiniti de 
coordonatorul P3 si expertul reglementare acte. 
 

Subactivitatea 11.2 Parteneriat intre Grupul de initiativa locala si 
autoritatea locala pentru realizarea Planului de actiune pentru imbunatatirea 
situatiei persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala  

Subactivitatea 11.2 contribuie la realizarea Obiectivului Specific 8 - Constituirea 
unui Grup de Initiativa Locala si crearea unui parteneriat intre Grupul de initiativa locala 
si autoritatea locala pentru realizarea Planului de actiune pentru imbunatatirea situatiei 
persoanelor aflate in situatie de risc. Elaborarea unei STRATEGII GENERALE DE 



SUSTENABILITATE a proiectului in vederea mentinerii serviciilor integrate dupa incetarea 
finantarii. 

Activitatea 11.2 corespunde Activitatii nr.6 din Ghidul Solicitantului Conditii 
Specifice si contribuie la asigurarea unui cadru stabil, flexibil si incurajator de dezvoltare 
a serviciilor integrate si la cresterea economico-sociala bazata pe principiile echitatii, 
cetateniei active, solidaritatii, participarii democratice, transparentei si nediscriminarii. 
Prin atingerea acestui obiectiv se asigura sustenabilitatea proiectului - un exemplu de 
bune practici. Parteneriatul dintre Grupul de intiativa locala si autoritatea locala sprijina 
implementarea directiilor de actiune din Strategia Guvernului României de incluziune a 
cetatenilor români apartinând grupurilor vulnerabile pentru perioada 2015-2020 - 
educatie, ocupare, sanatate, locuire, cultura, social, justitie, administratie si dezvoltare 
comunitara. Consultarea si implicarea membrilor comunitatii in procesul de elaborare a 
planurilor si strategiilor locale ce vizeaza imbunatatirea situatiei membrilor comunitatii 
roma, cresterea gradului de incluziune sociala, combaterea saraciei intaresc legaturile 
dintre membrii comunitatii si administratia publica locala conducand la dezvoltarea 
sustenabila a comunitatii. Planul de actiune pentru imbunatatirea situatiei persoanelor 
aflate in risc se va realiza participativ prin implicarea directa a membrilor Grupul de 
initiativa locala in calitate de reprezentanti ai comunitatii. Pentru elaborarea acestuia in 
primul an de proiect vor fi organizate 3 intalniri de lucru la care vor participa membri ai 
Grupului de initiativa locala, reprezentanti ai administratiei publice locale si ai institutiilor 
relevante pentru comunitate. In perioada de sustenabilitate planul de actiune se va 
adapta in functie de nevoile identificate ale grupului tinta. Planul de actiune va avea in 
componenta sa minim un plan de sustenabilitate pentru serviciile educationale, un plan 
de sustenabilitate pentru serviciile sociale/ sociomedicale si un plan de sustenabilitate 
pentru orientarea in cariera, formare si plasare asistata. 

 
Durata angajării şi modul de salarizare: 
Nivelul de salarizare, conform tarifelor din ghidul solicitantului: 56 lei net/ oră, 2 ore/ 

zi, 21 zile/ lună; 30 de luni pana la 31.12.2023.  
 
3. Pentru înscrierea la concurs, fiecare candidat va depune un dosar de concurs 
care va conţine următoarele documente: 

a) Cererea de înscriere în procesul de recrutare și selecție (cererea tip - anexată 
la Anunțul de recrutare și selecție, care va cuprinde denumirea postului pentru 
care se candidează și care se va completa în ziua depunerii dosarului la sediul 
Primariei Comunei Mihailesti, din sat Mihailesti, comuna Mihailesti, judetul Buzau 

b) CV-ul, datat și semnat pe fiecare pagină, în format Europass, în care se 
menționează proiectul și postul vizat de candidat; 

c)  Copia conformă cu originalul actului de identitate sau a oricărui alt document 
care atestă identitatea, potrivit legii (originalele sunt necesare pentru certificare); 

d)  Copii certificate pentru conformitatea cu originalul actelor de studii (certificarea 
se va efectua prin confruntarea cu originalul documentelor de către secretarul 
comisiei de recrutare și selecție); 

e) Adeverințe/ diplome/ certificate care atestă efectuarea unor specializări, 
inclusiv originalele (originalele sunt necesare pentru certificare); 

f) Documente justificative care atestă vechimea în muncă și /sau în 
specialitatea studiilor, respectiv care să ateste experiența profesională 
specifică necesară pentru ocuparea postului (ex.adeverințe privind vechimea în 
muncă și în specialitatea studiilor, contracte de muncă, fișe de post, recomandări, 
etc.), copii conforme cu originalul (originalele sunt necesare pentru certificare); 



g) Cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere că nu are 
antecendente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care 
candidează; cazierul judiciar se va prezenta obligatoriu de către candidatul 
desemnat câștigător în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea 
rezultatului final al procesului de recrutare și selecție; 

h) Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare 
eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării procesului de recrutare și selecție, de 
către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; 

i) declaratie pe propria raspundere ca nu a fost lucrator al securitatii sau 
colaborator al acesteia 

j) certificat de integritate comportamentala conform legii nr. 118/2019 privind 
Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni 
sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru 
completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului 
Național de Date Genetice Judiciare. 

 
 *Precizăm faptul că lipsa documentelor, neconcordanța între informațiile din dosar și 
documentele solicitate candidaților, depunerea acestora la o altă adresă decât cea 
indicată în anunț sau după termenul limită precizat, atrag automat respingerea 
dosarului candidatului. 

 
4. Condițiile generale de desfășurare a concursului: 

Concursul se organizează la sediul Primariei Comunei Mihailesti din Sat Mihailesti, 
comuna Mihailesti judetul Buzau și constă în parcurgerea obligatorie a următoarelor 
etape, conform următorului calendar stabilit, astfel: 

Ø Depunerea dosarelor: Data până la care se depun dosarele de înscriere: 10 zile 
lucratoare de la data publicării ANUNȚULUI, respectiv începând cu data de 
10.06.2021 până la data de 24.06.2021 inclusiv, până în ora 14:00; 

Ø Procesul de evaluare și selecție a dosarelor se va desfășura în termen de 2 
zile lucratoare dupa expirarea termenului de depunere a acestora 

Ø Afișarea rezultatelor selectiei dosarelor în urma evaluării și verificării 
eligibilității dosarelor desfășurata în termen de 2 zile lucratoare dupa expirarea 
termenului de depunere a acestora; 

Ø depunerea de contestatii in termen de 1 zi lucratoare de la Afișarea rezultatului 
selectiei dosarelor 

Ø Interviul 30.06.2021: orele 10.00  
Ø Afișarea rezultatelor interviului in termen de 1 zi lucratoare de la desfasurarea 

acestuia 
Ø depunerea de contestatii in termen de 1 zi lucratoare de la Afișarea rezultatului la 

proba interviu 
Ø Afișarea rezultatelor finale in termen de 1 zi lucratoare de la solutionarea 

contestatiilor; 
 
Descrierea modului de desfășurare a procesului de recrutare, selecție și 

evaluare: 
Etapa întâi: verificarea eligibilității dosarelor va consta în verificarea eligibilitatii 

dosarelor depuse de catre candidati.  
Pentru a fi admis in etapa ulterioara, dosarul trebuie sa contina toate documentele 

solicitate si sa indeplineasca conditiile obligatorii din anuntul de recrutare si selectie. 
Verificarea dosarelor inregistrate din punct de vedere al existentei tuturor 

documentelor solicitate, precum si al conformitatii acestora cu originalul, acolo unde este 
cazul, dar și al îndeplinirii condițiilor obligatorii din anuntul de recrutare si selectie sunt 



analizate de comisia de recrutare si selectie care va decide in privinta candidaturilor 
admise in aceasta etapa. 

Etapa a doua: analizarea CV-urilor candidaților și a celorlalte documente depuse 
utilizandu-se Grila de recrutare și selecție care conține criterile pe baza cărora se vor 
acorda punctajele (conform modelului anexat anuntului); 

Punctajul minim pentru a fi admis în etapa a doua este de 70 de puncte iar 
punctajul maxim care poate fi obținut este de 100 puncte; Verificarea cunoștințelor si/ 
sau a aptitudinilor candidaților se va realiza prin interviuri individuale, confom Planului 
de interviu, anexat ANUNȚULUI, întocmit de comisia de recrutare și selecție. 

Punctajul final al procesului de recrutare și selecție va fi media aritmetică a 
punctajelor obținute de candidați conform  Grilei de recrutare și selecție; 

Se consideră admis candidatul care a obținut cel mai mare punctaj dintre 
candidații care au concurat pe același post, cu condiția ca aceștia să fi obținut punctajul 
minim necesar; 

Interviul se va realiza în data de 30.06.2021 ora 10:00, la sediul Primariei 
Comunei Mihailesti, din sat Mihailesti, comuna Mihailesti, judetul Buzau, conform 
Planului de interviu, potrivit modelului anexat, întocmit de comisia de recrutare și 
selecție în ziua desfășurării acestei probe pe baza criterilor de evaluare. 

Precizăm că fiecare membru al comisiei de selecție poate formula întrebări 
candidatului țînând cont de respectarea următoarelor principii: egalitatea de șanse și 
nediscriminare, confidențialitate, respectarea legalității și a protecției datelor cu caracter 
personal în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 și a legislației 
incidente, obiectivitate și tratament egal, transparență și utilizarea eficientă a fondurilor 
publice, în sensul că nu se pot formula întrebări referitoare la: opiniile politice ale 
candidatului, activitatea sindicală, religie, starea materială, originea  socială sau  altfel 
de întrebări care pot constitui discriminare pe criterii de vârstă, sex, rasă. 

Punctajul maxim posibil acordat unui candidat va fi de 100 de puncte iar minimul 
admisibil va fi de 70 de puncte. Grila de recrutare și selecție- interviu, prezintă criterile 
pe baza cărora se vor acorda punctajele; 

Punctajul final obținut la interviu va fi media aritmetică a punctajelor acordate de 
membrii comisiei de recrutare și selecție. 

Rezultatele fiecărui interviu vor fi consemnate în cadrul Grilei de recrutare și 
selecție-interviu, conform modelul anexat; 

Rezultatul final al procesului de recrutare și selecție – interviu, va fi media 
aritmetică a punctajelor obținute de candidați în etapa a doua la Grila de recrutare și 
selecție și la Grila de recrutare și selecție-interviu; 

Se consideră admis candidatul care a obținut cel mai mare punctaj dintre 
candidații care au concurat pentru același post, cu condiția ca aceștia să fi obținut 
punctajul minim necesar; 

La punctaje egale candidații aflați în această situație vor fi invitați la un nou 
interviu în urma căruia se va decide asupra candidatului câștigător. 

Rezultatele procesului de recrutare și selecție vor fi publicate prin afișarea la 
avizierul și pe pagina de internet a instituției în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la 
data încheierii sesiunii de interviuri. 

Eventualele contestații se vor depune în termen de 1 zi lucrătoare de la data 
afișării/ publicării rezultatelor obținute în urma procesului de recrutare și selecție cu 
excepția zilelor de repaos (zilele de sâmbătă și duminică), sarbatori legale sau de liber 
legal stabilite, situatie in care termenul se prelungeste pana in prima zi lucratoare 
ulterioara publicarii.  

Contestatiile vor fi solutionate de catre Comisia de solutionare a contestatiilor. 
Nota acordata dupa contestatii ramane definitiva. Hotararile Comisiei de 

solutionare a contestatiilor se consemneaza intr-un proces verbal, semnat de catre 
presedintele si membrii acesteia. Contestatiile vor fi solutionate in termen de maxim 1 zi 
lucratoare.  



În termen de maxim 1 zi lucrătoare de la încheierea termenului de transmitere a 
contestațiilor, rezultatele contestațiilor vor fi publicate prin afișare la avizier și pe pagina 
web a instituției; 

Candidații nemulțumiți de modul de soluționare a contestației se pot adresa 
instanței de contencios administrativ, în condițiile legii. 

În termen de maxim 1 zi lucrătoare de la data încheierii procesului verbal de 
soluționare a contestației, candidații vor fi declarați admiși în ordinea descrescătoare a 
punctajului, în limita numărului de posturi din anunțul de recrutare și selecție. 

Procedura de recrutare si selectie se finalizeaza cu incheierea raportului final de 
recrutare si selectie conform modelului anexat in care sunt mentionate toate detaliile 
legate de modul de derulare al procedurii si rezultatele obtinute. 
 Contractul de munca se va incheia in termen de 10 zile de la aprobarea procedurii 
de selectie de catre Autoritatea de management/Organismul Intermediar. 
 
* Relații suplimentare se pot obține la sediul Primariei Comunei Mihailesti și la 
numărul de telefon 0238775005, persoana de contact doamna Stan Dina. 
 
 

COMISIA DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE 
 
 
 
Presedinte: Tudose Violeta - Adelina 

Membrii:     Masgras Adriana - Carmen 

            Micu Monica 

 
Secretar:  Stan Dina 
 



 
GRILA DE RECRUTARE SI SELECTIE- INTERVIU 

 
Titlul proiectului PRO INCLUZIUNE - "Asistenta Sociala 

Integrata pentru Comunitatea Mihailesti" 
Cod SMIS  POCU/303/5/2/129998 
Denumirea postului in afara 
organigramei 

expert reglementare acte 

 
Criterii de evaluare a candidatului:  

 
Nr. 
crt. 

Denumire 
criteriu  

 

Punctaj 
maximal 

Punctaje acordate 
Presedinte 
comisie 

Tudose 
Violeta - 
Adelina 

Membru 
comisie 
Masgras 
Adriana - 
Carmen 

Membru 
comisie 
 
Micu 
Monica 

Punctaj 
final 
 

1. abilitati de 
comunicare 

25 puncte     

2. capacitatea de 
analiza si sinteza 

25 puncte     

3. abilitati impuse 
de functie 

20 puncte     

4. motivatia 
candidatului 

10 puncte     

5. comportamentul 
in situatiile de 
criza 

20 puncte     

TOTAL 100     
Media aritmetica a punctajelor acordate de 

membrii comisiei 
 

 

Comisie de recrutare si selectie,  

 
Presedinte: Tudose Violeta - Adelina 

Membrii:     Masgras Adriana - Carmen 

            Micu Monica 

 
Secretar:  Stan Dina 

 



PLAN DE INTERVIU 
 

Titlul proiectului PRO INCLUZIUNE - "Asistenta Sociala Integrata 
pentru Comunitatea Mihailesti" 

Cod SMIS  POCU/303/5/2/129998 
Denumirea postului in afara 
organigramei 

expert reglementare acte 

Data desfasurarii interviului 30.06.2021 
Locul desfasurarii interviului Sediul Primariei Comunei Mihailesti,  

Sat Mihailesti, strada Principala nr. 50 comuna 
Mihailesti, judetul Buzau 

 
Continutul probei: interviu 

 
Denumirea postului 

in afara  
organigramei: 

 
 

"expert 
reglementare acte" 

Criterii  Punctaje 
maxime 

a) abilitati de comunicare 25 puncte 
b) capacitatea de analiza si sinteza 25 puncte 
c) abilitati impuse de functie 20 puncte 

d) motivatia candidatului 10 puncte 
e) comportamentul in situatiile de criza 20 puncte 

 
Promovarea interviului: minim 70 puncte 
Modalitatea de comunicare a planului de interviu: anexa la anuntul 

privind organizarea concursului, publicat pe site-ul institutiei - 
www.comunamihailesti.ro si la avizier 

Modalitatea de comunicare a rezultatelor obtinute de candidat la 
interviu: prin anunt publicat pe site-ul institutiei - www.comunamihailesti.ro si 
la avizier 

Modalitatea de contestare: in scris, prin depunere la secretarul comisiei 
de solutionare a contestatiilor - doamna Stan Dina  

 
 

Semnaturi comisie de recrutare si selectie,  
 

Presedinte: Tudose Violeta - Adelina 

Membrii:     Masgras Adriana - Carmen 

            Micu Monica 

 
Secretar:  Stan Dina 
 



 
Catre,  

Primarul comunei Mihailesti 
 
 

 Subsemnatul/a ___________________ fiul / fiica lui ______________ si 

al ________________ nascut/a la data de ______________________________ 

in localitatea _____________________ judetul _____________________, 

cetatenia __________________________ posesor/ posesoare al/ a _______  

seria ____ nr. ______________ eliberata de _____________________  la data 

__________________ CNP _____________________________ cu domiciliul in 

localitatea  _________________________ strada _______________________ 

nr. _______ bl  _______ et _________ ap ____  judetul  ______________, prin 

prezenta imi exprim intentia de participa la concursul organizat in vederea 

ocuparii postului de expert reglementare acte din cadrul proiectului “PRO 

INCLUZIUNE - "Asistenta Sociala Integrata pentru Comunitatea Mihailesti" , cod 

SMIS POCU/303/5/2/129998. 

 Am luat la cunostinta de conditiile de selectionare si participare la concurs.  

 Sunt de acord cu prelucrarea informatiilor cu caracter personal, in 

conformitate cu prevederile legislatiei aplicabile. 

 

 
 Data,         Semnatura   
	


