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 COMUNA SAUCEȘTI 
organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale de execție vacante de 

Inspector de specialitate I în cadrul Centrului tip After School Săucești 

 

A. În vederea înscrierii la concurs, candidații trebuie să îndeplinească 

următoarele condiții: 

 

I. Condiții generale: 

    a) are cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a 

statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

    d) are capacitate deplină de exerciţiu; 

    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe 

baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare 

abilitate; 

    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice 

potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 

    g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, 

contra statului ori 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, cu excepţia 

situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

 

II. Condiții specifice: 

 

a) Nivelul studiilor – Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă 

sau echivalentă în domeniul științe economice; 

b) Vechime în muncă: minimum 5 ani; 

 

B. Documente necesare în vederea depunerii dosarului de concurs 

 

    a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei 

publice organizatoare; 
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    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit 

legii, după caz; 

    c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă 

efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor 

specifice; 

    d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care 

să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor; 

    e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente 

penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 

    f) 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; 

    g) curriculum vitae; 

      

 Documentele necesare depunerii dosarului de concurs vor fi prezentate şi în 

original, în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. 

 

 

C. Tipul probelor : SCRISĂ ȘI INTERVIU 

D. Locul desfășurării concursului: PRIMĂRIA COMUNEI SĂUCEȘTI 

E. Data desfășurării concursului: - 21.03.2022, ora 10.00 – Proba scrisă; 

- 25.03.2022, ora 10.00 - Interviul; 

F. Dosarele de concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data 

publicării anunțului cel mai târziu până la data de 10.03.2022, ora 16.00, 

la sediul Primăriei Comunei Săucești. 

G. Informații suplimentare se obțin la nr. de telefon: 0234/215 131. 

 Termenul de depunere al contestațiilor privind selecția dosarelor, al rezultatelor la 

proba practică și interviu, va fi cunoscut odată cu afișarea rezultatelor privind fiecare 

etapă a concursului. 

  

 

 

 

Publicat astăzi 25.02.2022, ora 08.00 

 

 



Atribuțiile postului: 

 

 

- asigură conducerea activității centrului și răspunde de buna funcționare a acestuia 

și de îndeplinirea atribuțiilor de către personal. 

- Planifică și coordonează activitățile din Centru, asigurând cadrul optim pentru 

participarea grupului țintă la activități, pe ore, în funcție de programa cursurilor 

școlare împreună cu partenerii/colaboratorii și în funcție de solicitările primite de 

la părinți/tutori legali, rezultate care vor fi  afișate săptămânal ; 

- Respectă și aplică prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare și 

Regulamentului de Ordine Interioară în cadrul Centrului  

- Asigură monitorizarea și controlul activităților desfașurate în cadrul Centrului;  

- Realizează un plan de dezvoltare/extindere a serviciilor și programelor oferite în 

cadrul Centrului, în așa fel încât să contribuie la dezvoltarea socială a 

comunității; 

- Realizează anual o analiza SWOT referitoare la modalitatea de 

organizare/funcționare a Centrului pentru îmbunătățirea și dezvoltarea continuă a 

activităților; 

- Promovează programele și serviciile de sprijin oferite în cadrul Centrului și se 

asigură de un grad ridicat de participare la activitățile organizate în cadrul 

Centrului; 

-  Elaborează instrumente de verificare a gradului de satisfacție a beneficiarilor 

Centrului; 

- Elaborează instrumente de verificare a personalului/voluntarilor care desfășoară 

activități în cadrul Centrului; 

- Participă la evenimentele organizate în cadrul Centrului atunci când este cazul; 

- Oferă suport în elaborarea materialelor de promovare a Centrului Tip After 

School atunci cand este cazul; 

- Participă la întâlnirile de echipă împreună cu ceilalți specialiști; 

- Elaborează lunar raportul de activitate și fișa de pontaj aferente propriei activități; 

- Întocmește lunar documentele justificative ce rezultă din activitatea proprie 

desfășurată în cadrul proiectului; 

- Execută orice alte dispoziții date de superiorul ierarhic în limitele funcției, cu 

respectarea temeiului legal; 

 

 

 


