ROMANIA
JUDETUL SALAJ

COMUNAILEANDA
ILEANDA strada

1 Decembrie 1918

nr. 43,tel:026064g607; tax: ozedelwol cod nsztgo
e-mail: prim.ileanda@smail.com

ANUNT
t

in conformitate cu prevederile Dispozitiei nr.67/14.05.2021 privind aprobarea procedurii
in afara organigramei incadrul proiectelor finantate
din fonduri exteme nerambursabile derulate de cdtre aparatul de speciaiitate al primarului
Comunei Ileanda, Primarul comunei Ileanda anun{d, organizarea concursului pentru ocuparea a
2 posturi, cu timp de munca inegal, pe perioada determin ata, prevazute in iadrul proiectului
Servicii integrate in Comuna lleanda, ID 139980, care este depus in cadrul piogramului
Opera{ional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritard 5
- Deivoltare locald plasatd sub
responsabilitatea comunitdfii, Prioritatea de investilie 9.vi: Strategii de dezvoltare local6 plasate
sub responsabilitatea comunitdtii, apel de proiecte (Cod generat MySMIS si deiumire)
POCUt827t5t2t139980, contract tinantare nr. posdru nv: 4885/3 L03.20Tldupa cum urmeaza:
Titlul proiectului
" Servicii integrate tn Comuna lleanda,"
de recrutare gi seleclie a personalului angajat

Codu Proiectului

Nr.
crt.

Nume gi
prenume

ID 139980
Funcfia ocupatl in proiect

Categoria in care se
incadreazl expertul
conform Orientari

Nivel studii

generale -nivel de
remu nerare/experienta
.iF

Vacant ',
Partener'\
Comuna
Ileanda
2

Coordonator activitate
partener Pl
COP.242104 responsabil
proces

Vacant

Referent activitati i uridice

Partener
Comuna
Ileanda

P1

COP.242104 responsabil
proces

Experienta specifica in
coordonare si/sau
management intre
5-10 ani
Experienta profesionala
generala intre 0-5 ani

studii
superioare

studii
superioare

I.

Condi{ii generale
a)

b)
c)
d)
e)

f)
s)

are cetdfenia romdn5, cetdlenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparlinand Spaliului Economic European gi domiciliul in Rom6nia;
cunoaqte limba romdn6, scris gi vorbit;
are v0rsta minimd reglementatd de prevederile legale;
are capacitate deplind de exercifiu;
are o stare de sdndtate corespunzdtoare postului pentru care candideazd, atestat|pebaza
adeverinfei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitdlile sanitare abilitate;
indeplinegte condi{iile de studii gi, dupd caz, de vechime sau alte condilii specifice
potrivit gerinfelor postului pentru care urrneazd, sd fie selectat;
nu a fost condamnatd definitiv pentru sdvdrgirea unei infracfiuni contra umanitdlii, contra
statului ori contra autoritdtii, de serviciu sau in legiturd cu serviciul, care impiedicd
infdptuirea justiliei, {e fals ori a unor fapte de corupfie sau a unei infracfiuni sdvaiqite cu
intenlie, care ar face-o incompatibild cu exercitarea funcliei, cu exceplia situafiei in care a
intervenit reabilitarea.

Condi{ii specifice pentru ocuparea celor doui posturi sunt:
Pentru postul de coordonator activitate partener pl coLz42l04
studii universitare absolvite cu diplomd respectiv studii superioare
absovite cu diplomd de licen{d sau echivalentd
Experienfd in coordonarea si/sau management de 5-10 ani.

1.

Atributiile aferente postului de
urmltoarele:

COR242|04 responsabil

proces sunt

Planificarea si coordonarea eficienta a tuturor activitatilor partenerului Pl, astfel incat sa se
asigure atingerea obiectivelor gi indicatoriloi asuma{i de catre p1;
Mentinerea legaturii permanentp cu solicitantul, preluarea sarcinilor trasate de acesta, si
distribuirea lor:
.i
Elaborarea procedurilor de lucru in cadrul organizatiei sale si a metodologiei de implementare a
activitatilor pt'biectului ;
Monitorizarea'ynodului in care se desfasoara activitatile proiectului si atingerea rezultatelor
prevlzlonate;
Asigurarea si gestionarea resurselor materiale si umane necesare
Participarea la evenimentele proiectului;
Participarea la intalnirile de lucru prevdzute in cadrul proiectului;
1.7 Competente si aptitudini manageriale:
- buna cunoastere a instrumentelor de programare si control;
- experienta in utilizarea mecanismelor de coordonare:
- spirit analitic, lucru in echipa;
- monitorizarea lucrului echipei;
1.2 Competente si aptitudini de comunicare:
- capacitatea de a asculta si a interpreta dinamicile relationale din interiorul echipei de lucru;

2 . Pentru postul de Referent activitati iuridice pr coRz4zr}4
Studii universitare absolvite cu diplomd respectiv studii superioare
absovite cu diplornd de licenld sau echivalentd
Experienld profesionala generalade 0-5 ani.

Atributiile aferente postului de Referent activitati juridice P1 - COR 242104 responsabil
proces sunt urmltoarele:
Acorda/asista juridic persoanelor din localitatea de implementare a proiectului pentru oblinerea
actelor de identitate, de stare civil6, de proprietate sau de clarificare a situatiei locative, de
obfinere a drepturilor de asistenfd sociald (beneficii de asisten{6/prestatii sociale, servicii

sociale); r

Participa la evenimentele proiectului;
Participa la ?ntalnirile de lucru prevlzute in cadrul proiectului;
2.1 Competente si aptitudini rlanageriale:
- buna cunoastere a instrumentelor de programare si control;
- experienta in utilizarea mecanismelor de coordonare:
- spirit analitic, lucru in echipa;
- monitorizarea lucrului echipei;
2.2 Competente si aptitudini de comunicare;
- capacitatea de a asculta si a interpreta dinamicile relationale din interiorul echipei de lucru;

Continutul minimal al dosarului candidatului:
-cerere de inscriere in procesul de recrutare si selectie (cererea va cuprinde denumirea postului
pentru care se candideaza);
-CV, datat si semnat pe fiecare pagina, in format Europass, in care sa se mentioneze proiectul si
postul vizat de candidat;

-copii ,conform cu originalul, a actului de identitate sau a oricarui alt document care atesta
identitatea, potrivit legii (originalele sunt necesare pentru certificare);
-copii certificate pentru conformitate cu originalul a actelor de studii (certificarea se va efectua
prin confruntare cu originalul documentelor de catre secretarul comisieilo
-adeverinte/diplome/ certificate in original care atesta efectuarea unoi specializari, originale

(originalele sunt hecesare pentru certifi care);
-documente justi{lcative care atesta vechimea in munca si/sau in specialitatea studiilor, respectiv
care sa ateste experienta profesionala specifica necesara pentru ocuparea postului (ex. adevirinte
privind vechimea in rnunca si in speci alitatea studiilor, contracte de munca, fise de post,
recomandari, etc. ), copii conform cu originalul(originalele sunt necesare pentru certificare);
-cazieruljudiciar sau o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecidente penale care sa-l
faca incompatibil cu functia pentru care candideaza; cazierul judiciar ." uu pr.r"nta obligatoriu
de catre candidatul desemnat castigator intr-un termen de l0 zile lucratoare de la publicarea
rezultatului final al procesului de recrutare si selectie;
-adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult
6 luni
anterior derularii procedurii de recrutare si setectie, de catre medicul de familie al candidatului
sau de catre unitatile sanitare abilitate;
-declaratie de disponibilitate privind timpul alocat.

(3)Lipsa documentelor, neconcordanta intre informatiile din dosar si documentele
solicitate candidatilor, depunerea acestora la alta adresa decat cea indicata in anunt sau dupa
termenul limita preuzat, atrag automat,respingerea dosarului candidatului.
Dosarele pentru participarea la concurs se depun la sediul Primariei comunei Ileanda
strada 1 Decembrie 1918 nt.43,jud Sdlaj, in termen de l0 (zece) zile lucratoare de ladata
publicdrii anunfului la sediul institutiei si pe pagina de internet a Primdriei comunei
Ileanda,www.comunaileanda.ro , respectiv din data de pdnd in data 15.07.2021ora 16,00.
Etapele desfEgurdrii concursului sunt prevdzute in Calendarul desfbpurdrii concursului (anex6 I
la prezenta), astfel:

1.

Seleclia dosarelor

2. Interviu \

Se vor prezenta la urmdtoarea etapd doar candidalii care promoveazd, etapa/proba anterioar6.
Cererile de inscriere la concurs vor fi adresate primarului comunei Ileanda gi ?npreund cu
celelalte documente solicitate pentru dosarul de concurs, se vor depune pdndladata de 15 iunie
202lla sediul sediul Primdriei comunei Ileanda strada I Decembrie 1918 nr.43, jud Sdlaj in
intervalul orar luni-joi 0800-1600 iar vineri intre orele 0g00-1400
La concurs pot participa numai candidali care indeplinesc codi{iile legale , criteriile specifice de
recrutare gi al cdror dosar de candidat este complet, corect ?ntocmit qi depus in termenul prevdzut
in anunful de concurs, respectiv pdnd ?n data de 15.07 .202I
Dupd depunerea dosarelor de candidat, comisia de concurs va verifica corectitudinea intocmirii
dosarelor cadidalilor, respectiv indeplinirea de cdtre acegtia a condi{iilor de participarc la

concurs.

Comunicarearezultatelor la selec{ia dosarelor se face cu menfiunea,,admis/respins,, iar laproba
inteviului cu specificarea punctajului final al fiecdrui candidat gi a menfiunii
-admis/repins,, la
avizierul primdriei Comunei Ileanda , respectiv pe pagina de internet a institu{iei
www.comunaileanda.ro.
Comunicarearezultatelor la contestaliile depuse va uffna aceeagi procedurd specific[ comunicdrii
rezultatelor la etapele concursului , in termenele prev[zute in Calendarul de desfb$urare a
concursului
Bibiografia (Anexa 2) este parte componentd a prezentului anunf. Se va studia bibiografia
actualizatl, la zi.
in cadrul interviului se testeazd cunoqtinlele teoretice pe baza bfbtiogranei , abilitatile,
aptitudinile qi mdtiva{ia candidafilor. Proba interviuluipoate fi suslinutd doar d]e cdtre candida{ii
care au fost declarali admi;i la seleclia dosarelor.
Sunt declarafi admisi la concursului pentru ocuparea postului in cadrul proiectului
cadidatul care a oblinit cel mai mare punctaj dintre candidafi care au concurat pe acelagi post, cu
condilia ca acegtia sd fi oblinut puntajul minim de 70 de puncte pentru Coordonator activitate
partener Pl qi 50 puncte_pentru postul de Referent activitati juridice pl.

INFORMATII SUPLIMENTARE

SE POT OBTINE DE LA DOMNUL Lazar Valerian
Marius, sebretar general UAT in cadrul Primdriei lleanda-Telefon :0260/6 48607,
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ANEXA NR.

.

Calendar concurs

Pentru ocuparea a 2 posturi contractuale pe durata implemetlrii proiectului

- Servicii integrate

tn Comuna lleanda',lD 139980

1. Publicare anunt concurs -30 iunie202l

2. Constituire comisie de concurs qi comisie de selecfie a dosarelor - 30 iunie 202t
3. Depunerea dosarelor : 30 iunie 2021- 15 iulie2D2l
4. Selec{ia dosarelor : 16 iulie2A?l
5.
6.
7

.

8.
9.

Afisare selectie dosare: 19 iulie 202t
Depunerea eventualelor contestalii

:20 iulie 2021

Solulionarea eventualelor contestalii : 2l iulie 202I

Interviu : 22 iulie 2021
Afisare rezultat inteviu 23 iulie202l

10. Depunerea eventualelor contes

talii : 23,iulie 2021

11. Solufionarea eventualelor cgntestafii 26
12.

Afisare rezultatfinal2T

iulie2}2l '

iulie202l

t

-lt

I

Anexa Nr. 2

'"

BTBLTOGRAFTA
Pentru organizarea concursului de recrutare in vederea ocuparii a 2 posturi contractuale,
pe durata implemetdrii proiectului Servicii integrate tn Comuna IIeunda,ID 139980

1.

Titlul I qi II ale pdr,tii a VI-a din Ordonanla de Urgenld a Guvernului nr. 57/2019,

cu

modificdrile gi completdrile ulterioare;
2. Constitufia Romdniei;
Legea Nr.*61 din 22 septembrie 1993 {'** Republicatd privind aloca{ia de stat pentru
3.
copii
4. Legea Nr. 448 din 6 decembrie 2006 *** Republicatd privind protec{ia gi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap
5. Legea Nr'. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat
6. Legea Nr.292 din 20 decembrie 20ll Legea asisten{ei sociale
7. Legea Nr. 277 din 24 decembrie 2010 *** Republicatd privind alocaJia pentru
susJinerea familiei
8. Legea 5312003 privind codul muncii cu modificdrile gi completdrile ulterioare,
9. LEGE Nr. l19i 1996 din 16 octombrie 1996 *** Republicat[ ncu privire la actele de
stare civild
10. HOTARARE Nr. 6412011 din 26 ianuarie 20llpentru aprobarea Metodologiei cu
privire la apli_carea unitard a dispoziliilor in materie de stare civild
11. HOTARARE Nr.29512021 din 10 martie 2027pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare unitard a dispoziliilor Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 9712005 privind
evidenJa, domiciliul, regedinla gi actele de identitate ale cetdfenilor romdni, precum gi pentru
stabilirea formei gi con(inutului actelor de identitate, ale dovezii de reqedinld qi ale cd(ii de
imobil
12. LEGE Nr. 114/1996 din 1l octombrie 1996 x** RepublicatdLegea locuin{ei
13. LEGE Nr. 18/1991 din 19 februarie 1991 {<{<:B Republicatd- Legea fondului funciar
14, LEGE Nr. 1/2000 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate
asupra terenurilor agricole qi celor forestiere, solicitate potrivit prevd{erilor Lesii fondului
funciar nr. 18/1991 ti ale L_egrL!LL99/'IW
15. LEGE Nr.24712005 din 19 iulie 2005 privind reforma in domeniile proprietb(ii 9i
justifiei, precum gi'trnele mdsuri adiacente
16. LEGE Nr. 165/2013 din 16 mai 2013 privind mdsurile pentru frnalizarea procesului de
restituire, ?n naturd sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada
regimului comunist in Romdnia
17. LEGE Nr.23ll20l8 din 2 august 2018 pentru modificarea gi completarea Legii fondului
funciar nr. 18/1991
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