
   

 

                                                               PRIMARIA COMUNEI DDNICEI                                SCOALA GIMNAZIALA COMUNA DDNICEI 
  

 

Programul Operational Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritarE: 5 „Dezvoltare localE plasatE sub responsabilitatea comunitEții” 
Operatiunea: 5.2 „Reducerea numarului de comunitati marginalizate aflate în risc de saracie si excluziune sociala din 
zona rurala si orase cu o populatie de pâna la 20.000 locuitori prin implementarea de masuri/ operatiuni integrate în 
contextul mecanismului de DLRC.” 
Denumire proiect: „Viitor european pentru comunitatea din comuna Danicei” 
Denumire beneficiar: Comuna Danicei 
Cod SMIS: 140831 
Nr. contract: 5447/24.02.2021 
 

 

 

Nr. 2720 din 26.05.2022 

 

ANUN軍 DE RECRUTARE 訓I SELEC軍IE DE PERSONAL 

 

pentru posturi înfiin郡ate în afara organigramei pentru desfă群urarea de activită郡i în 
cadrul proiectului “Viitor european pentru comunitatea din comuna Danicei”, cod 

SMIS 140831 

 

1. Informa郡ii generale: 
UAT Comuna Danicei implementează proiectul “Viitor european pentru 

comunitatea din comuna Danicei”, cod SMIS 140831, finan郡at prin Programul 
Opera郡ional Capital Uman 2014-2020. 

Obiectivul general al proiectului vizează reducerea numarului de persoane 
apartinand comunitatii marginalizate comuna Danicei, aflate in risc de saracie si 
excluziune sociala, prin implementarea de interventii integrate de ocupare, educatie, 
formare profesionala, asistenta sociala in contextual mecanismului DLRC. 

Obiectivele specifice ale proiectului 

1. Dezvoltare unui serviciu social in cadrul comunitatii marginalizate din comuna 
Danicei 

2. Reducerea fenomenului de abandon scolar pentru 60 de elevi din comunitatea 
marginalizata prin programe tip “scoala dupa scoala” 

3.  Informarea, consilierea, orientarea si medierea pe piata muncii a 200 membri ai 
grupului tinta 

4.  180 membri ai grupului tinta formati profesional prin participarea la cursuri de 
calificare 

5.  Crearea a 51 de locuri de munca pentru membri comunitatii 
6.  Sprijinirea a 15 membri ai grupului tinta in vederea infiintarii unei noi afaceri 
7.  2 Workshop-uri si Campanii de informare si constientizare care au ca scop 
8.  24 de luni de management de proiect 
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2. Obiectul anun郡ului de selec郡ie: 
Pentru implementarea proiectului ce se va realiza în perioada 2021-2023, 

Primăria comunei Danicei, cu sediul în comuna Danicei, sat Sat Badeni nr. 34, 
demarează procedura de recrutare 群i selec郡ie a personalului angajat pe perioadă 
determinată pe posturi în afara organigramei, după cum urmează: 

 

- 3 post Expert comisie selectie PA – cod COR 263107– 2 ore/zi – 42 ore / luna  
 

Atribu郡ii principale ale posturilor: 

a) expert coordonator ocupare 
 Face parte din comisia de evaluare si selectie in cadrul concursului de planuri 

de afaceri 
 Participa la selectia membrilor grupului tinta ce vor infiinta afaceri in cadrul 

proiectului; 
 Evalueaza planul de afaceri din punct de vedere tehnico-financiar; 
 Se angajeaza sa respecte principiile de incompatibilitate si conformitate; 
 Se asigura ca planurile de afaceri ce urmeaza a fi finantate indeplinesc toate 

cerintele din metodologie; 
 Respinge dosarele care nu indeplinesc conditiile de eligibiltate si conformitate 

administrativa prevazute in metodologie; 
 Selecteaza planurile de afaceri, care s-au calificat in urma evaluarii, ce vor fi 

finantate in cadrul proiectului. 
 
3. Condi郡ii generale 群i specifice de participare la selec郡ie 群i recrutare: 
 

3.1 Condi郡ii  generale de participare la concurs pentru toate posturile: 

a) cetă郡enia română, cetăţenia a altor state membre ale Uniunii Europene sau a 
statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

b) cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit; 

c) vârsta minimă de angajare reglementată de prevederile legale; 

d) capacitate deplină de exerciţiu; 

e) stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe 
baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare 
abilitate; 



   

 

3 

 

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice 
potrivit cerinţelor postului pentru care se organizeazăprocedura de selecţie şi 
recrutare; 

g) candidatul nu a fost condamnat 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 l-ar face incompatibil cu exercitarea funcţiei, cu 
excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

 

3.2 Condi郡ii specifice: 

3.2.1 Condi郡ii specifice pentru ocuparea postului de expert selec郡ie si 
men郡inere grup 郡intă: 

1. Studii medii/superioare absolvite cu diplomă de licen郡ă sau echivalentă; 
2. Vechime în specialitatea studiilor: fără vechime 
3. Experienta solicitataConsultanta sau dezvoltare, implementare plan afaceri intr-o 
organizatie sau societate; 
4. Competente solicitate: Consultanta manageriala, planificare si organizare, gandire 
analitica si strategica, capacitate de sinteza 
 

4. Documenta郡ia depusă de candida郡i: 
Pentru înscrierea la procedura de recrutare 群i selec郡ie candida郡ii vor prezenta un 

dosar care va con郡ine următoarele documente: 

a) formular de înscriere, conform modelului - Anexa nr. 1; 
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, 

după caz; 
c) copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor efectuate şi ale altor acte care 

atestă efectuarea unor specializări;  
d) copii ale documentelor care să ateste experien郡a în domeniul de activitate specific 

postului (după caz, copie după carnetul de muncă 群i adeverin郡e care să ateste 
vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, etc.). 

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

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu 
cel mult 6 luni anterior derulării procedurii de recrutare şi selecţie de către medicul 
de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; 

g) acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal conform modelului - Anexa nr. 
1; 

h) CV- în format Europass; 
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Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, 
numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul 
Sănătăţii. 

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia 
dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are 
antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de participare la procedura 
de recrutare şi selecţie cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până va fi 
depus cel târziu până la data probei interviului. 

Dosarele de concurs se prezintă împreună cu documetele originale, care se 
certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. 

Documentele se depun la sediul Primăriei comunei Danicei, comuna Danicei, 
sat Badeni, nr. 34. 

Dosarele depuse după data limită indicată în anun郡ul de selec郡ie vor fi 
respinse.  

 

5. Modalitatea de recrutare 群i selec郡ie: 
 

Recrutarea 群i selec郡ia persoanelor care î群i vor desfă群ura activitatea în proiect 
se realizează în două etape succesive, după cum urmează: 

Etapa 1 – Verificarea 群i analiza dosarelor despuse de către candida郡i 

Etapa 2 – Interviul candida郡ilor declara郡i admi群i după analiza dosarelor 

 

Rezultatele ob郡inute de candida郡i după fiecare etapă se vor afi群a/publica la 
sediul/pe site-ul Primăriei comunei Danicei - www.primaria-danicei.ro. 

După afi群area rezultatelor la fiecare din etapele concursului, respectiv selec郡ia 
dosarelor 群i interviu, candida郡ii nemul郡umi郡i de rezultate pot depune contesta郡ie în 
termen de 24 de ore de la momentul afi群ării rezultatelor, la registratura Primăriei 
comunei Danicei sau pe adresa de mail a institu郡iei primariadanicei@yahoo.com 

Comunicarea rezultatelor la contesta郡iile depuse se face prin afi群are la sediul 
Primăriei comunei Danicei 群i pe pagina de internet a institu郡iei www.primaria-
danicei.ro, sec郡iunea Anun郡uri, în termen de 24 de ore de la data finalizării acesteia. 

În cadrul interviului se testează cuno群tin郡ele teoretice necesare ocupării 
postului pentru care se organizează selec郡ia, capacitatea de analiză 群i sinteză a 
candida郡ilor, în concordan郡ă cu nivelul 群i specificul postului pentru care se 
organizează concursul. 
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Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de 
concurs în ziua desfă群urării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. 

Criteriile minime de evaluare pentru stabilirea interviului sunt: 

a)         abilită郡i 群i cuno群tin郡e impuse de func郡ie; 

b)         capacitatea de analiză 群i sinteză; 

c)         motiva郡ia candidatului; 

d)         comportamentul în situa郡iile de criză; 

e)         ini郡iativă 群i creativitate. 

Pentru interviu punctajul maxim este de 100 de puncte. 

Sunt declarati admi群i la interviu candida郡ii care au ob郡inut minim 70 de puncte. 
Se consideră admis la concursul pentru ocuparea postului vacant candidatul care 
ob郡ine punctajul cel mai mare dintre candida郡ii care au concurat pentru acela群i post, 
cu condi郡ia ca ace群tia să fi ob郡inut punctajul minim necesar, conform celor 
men郡ionate mai sus. 

Candida郡ii declara郡i admi群i la procedura de selec郡ie pentru ocuparea pe 
perioadă determinată a unui post, corespunzător unei func郡ii contractuale înfiin郡ate în 
afara organigramei Primăriei comunei Danicei, în vederea desfă群urării de activită郡i în 
cadrul proiectelor finan郡ate din fonduri europene nerambursabile, sunt obliga郡i să se 
prezinte la post în termen de maximum 10 zile de la data afi群ării rezultatului selec郡iei. 

Contractele de muncă se încheie pe perioadă determinată cu respectarea 
prevederilor Legii nr 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările 群i 
completările ulterioare. 

Rela郡ii suplimentare privind condi郡iile de participare 群i documentele necesare 
se pot ob郡ine la telefon 0250/769706, în zilele lucrătoare, astfel: luni-joi între orele 
8:30-16:00, vineri între orele 8:30-13:30 sau prin intermediul adresei de e-mail 
primariadanicei@yahoo.com. 

 

6. Calendarul procedurii de recrutare 群i selec郡ie: 
 

Nr. 
crt. 

Etapa Data/perioada 

1. Constituirea comisiei de concurs 群i de solu郡ionare 
contesta郡ii    

26.05.2022 

2. Publicarea anun郡ului de concurs  26.05.2022 
3. Depunerea dosarelor de către candida郡i 27.05.2022 – 

03.06.2022 
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4. Selec郡ia dosarelor de concurs 群i afi群area rezultatelor 
selec郡iei de dosare 

06.06.2022 

5.  Depunerea eventualelor contesta郡ii selec郡ie dosare 07.06.2022 
6. Solu郡ionarea eventualelor contesta郡ii selec郡ie dosare    08.06.2022 
7. Interviul 09.06.2022 
8. Afi群are rezultat interviu   10.06.2022 
9. Depunere eventuale contesta郡ii interviu 13.06.2022 
10. Solu郡ionare eventuale contesta郡ii interviu 14.06.2022 
11. Afi群are rezultate finale 15.06.2022 

 
Pirneci Gheorghe Dumitru 

primar 
 

 

 

Bibliografie pentru ocuparea postului de Expert comisie selectie PA 
 

1. Ghidul Solicitantului Conditii Specifice ”Implementarea strategiilor de 
dezvoltare locală in comunitătile marginalizate din zona rurală si/ sau in orase cu o 
populatie de pană la 20.000 locuitori”, aferent Programului Operational Capital Uman 
2014-2020, Axa Prioritară 5 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea 
comunitătii”, Obiectivul specific 5.2 „Reducerea numărului de persoane aflate in risc 
de sărăcie sau excluziune socială din comunitătile marginalizate din zona rurală si 
orase cu o populatie de pană la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ 
operatiuni integrate in contextul mecanismului de DLRC”. 

2. Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice, cu modificările si completările ulterioare; 

3. Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si 
completările ulterioare; 

4. Legea nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, cu modificările 
si completările ulterioare; 

5. OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru 
perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări si completări prin Legea 
nr.105/2016, cu modificările si completările ulterioare; 

6. METODOLOGIE DE SELEC軍IE 訓I MONITORIZARE A PLANURILOR DE 
AFACERI „Viitor european pentru comunitatea din comuna Danicei - Concurs planuri 
de afaceri!” - Contract de finan郡are nr. POCU/5/2/140831 
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Anexa nr. 1 

 
FORMULAR DE ÎNSCRIERE 

 
Subsemnatul (a)_________________________________ fiul (fiica) 

lui_____________ şi al (a) __________________ născut(ă) la data de 
__________________ în localitatea__________________ judeţul/sectorul 
__________________ cetăţenia ___________, posesor al BI/CI seria ____ numărul 
________, CNP ____________________, domiciliat în localitatea __________________, 
str. ______________________, nr. ____, bl. ____, etaj ____, apartament ____,  prin 
prezenta vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul organizat de către                    
Primăria comunei Danicei în vederea ocupării unui post vacant de* 
_______________________________________ (personal contractual) din cadrul 
proiectului: “Viitor european pentru comunitatea din comuna Danicei”, cod SMIS 140831.       

             Data:                                                                      Semnătura:     

*se va completa cu denumirea funcţiei conform Anunţului 

Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

Primăria comunei Danicei prelucrează datele cu caracter personal furnizate de 
dumneavoastră prin acest document în scopul desfăşurării activităţilor de selecţie pentru 
ocuparea posturilor vacante 群i, dacă va fi cazul, pe durata derulării raporturilor de muncă. 
Datele se prelucrează de către Primăria comunei Danicei. Conform legislaţiei aplicabile 
domeniului de protecţie a datelor cu caracter personal – Regulamentul (UE) nr. 679/2016 
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecţia datelor), beneficiaţi de dreptul de acces, de 
intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Aveţi dreptul să 
vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. 
Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la 
Secretarul comisiei de concurs din cadrul Primăriei comunei Danicei. De asemenea, vă este 
recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. 

(* în cazul opoziţiei la prelucrarea datelor, persoana nu se mai poate înscrie în procedura de 
selecţie în vederea participării la concurs). 

 
Data:                                                                      Semnătura: 

        ___________                                                         ______________       



   

 

8 

 

 
Programul Operational Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritară: 5 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunitătii” 
Operatiunea: 5.2 „Reducerea numarului de comunitati marginalizate aflate in risc de saracie si 
excluziune sociala din zona rurala si orase cu o populatie de pana la 20.000 locuitori prin 
implementarea de masuri/ operatiuni integrate in contextul mecanismului de DLRC.” 
Denumire proiect: „Viitor european pentru comunitatea din comuna Danicei” 
Denumire beneficiar: Comuna Danicei 
Cod SMIS: 140831 
Nr. contract: 5447/24.02.2021 

 
 

Nr. 2721 din 26.05.2022 
  

PROCES VERBAL 
de afisare 

 
Incheiat astazi, 26.05.2022, cu ocazia afisării Anuntului de recrutare si selectie de 

personal pentru posture infiintate in afara organigramei pentru desfăsurarea de activităti in 
cadrul proiectului “Viitor european pentru comunitatea din comuna Danicei”, cod SMIS 
140831 finantat prin POCU 2014-2020, Axa prioritara 5, Obiectiv tematic 9, Prioritatea de 
investitii 9.vi., Obiectivul specific 5.2, CPP Reducerea numărului de persoane aflate in risc 
de sărăcie sau excluziune socială din comunitătile marginalizate din zona rurală si orase cu 
o populatie de pană la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operatiuni integrate in 
contextul mecanismului de DLRC. 

 
Locul de afisare: avizier Primaria Comuna Danicei 

pagina web www.primaria-danicei.ro 
 

Document afisat: Anunt de recrutare si selectie de personal nr. 2720/ 26.06.2022 
         

In conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, precum 
si cu cele ale Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, s-a 
intocmit prezentul proces-verbal. 
 
Primar                                                                                  Secretar General UAT 
Pirneci Dumitru      Voiman Ionut Narcis 
 
 

http://www.primaria-danicei.ro/

