
ROMÂNIA 
MUNICIPIUL SLOBOZIA 

DIRECŢIA EDUCAŢIE, CULTURĂ ŞI TINERET SLOBOZIA 
Slobozia, Bulevardul Unirii, nr. 6, judeţul Ialomiţa, Tel./fax: 0243.235.567 

Cod Fiscal: 23697412, E-mail: contact@cultura-slobozia.ro 

Nr. l .864/26.08.2022 

ANUNŢ 

Direcţia Educaţie, Cultură si Tineret cu sediul în Slobozia, b-dul Unirii , nr. 6, jud. 
Ialomiţa, organizează concurs cu respectarea Ordonanţei de Urgenţă nr.80 din 16 iunie 2022, 
pentru ocuparea funcţiei contractuale, de execuţie , vacante, pe durată nedeterminată, Referent 
II , din cadrul Compartimentului Administrativ şi Tehnic 

Condiţii generale: 
- cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 
- cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit; 
- vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
- capacitate deplină de exerciţiu ; 

- 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 ; 

- persoana paticipantă să nu fi 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 în care a intervenit 
reabilitarea. 

Condiţii specifice: 
a) studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat; 
b) vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei - 3 ani. 
c) experienţa în domeniul culturii reprezintă un avantaj 

Conţinutul dosarului: 
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice 

organizatoare; 
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 , precum ş i copiile documentelor care atestă îndeplinirea 
condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; 

d) copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, 

în meserie şi/sau în specilitatea studiilor, în copie; 
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale 

care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează, cu obligaţia de a completa 
dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării 
primei probe a concursului ; 

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare e liberată cu cel 
mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de 
către unităţile sanitare abilitate ; 

g) curriculum vitae. 
Copiile actelor din dosarul pentru înscriere, vor fi legalizate sau însoţite de 

documentele originale, pentru ce11ificarea conformităţii acestora. 



Calendar concurs: 
Proba scrisă va avea loc în data de 19.09.2022, ora I 0.00, la sediul Direcţia Educaţie, 

Cultură si Tineret Slobozia, afişarea rezultatelor urmând să se facă până la ora 14.00. 
Termenul de depunere a contestaţiilor pentru proba scrisă este 20.09.2022, ora 14.00 iar 
rezultatele acestora se afişează până în data de 20.09.2022, ora 16.30. 

Interviul va avea loc în data de 21 .09.2022, ora 10.00, la sediul Direcţia Educaţie , 

Cultură si Tineret Slobozia, afişarea rezultatelor urmând să se facă până la ora 14.00. 
Termenul de depunere a contestaţiilor pentru proba de interviu este 22 .09.2022, ora 14.00, iar 
rezultatele acestora se afişează până în data de 22.09.2022, ora 16.00. 

Afişarea rezultatelor finale ale concursului se va face în data de 22.09.2021 , ora 
16.30. 

Depunerea dosarelor pentru înscriere la concurs se va face în perioada 29.08 -
08.09.2022, ora 16.30, la sediul Direcţiei Educaţie, Cultură si Tineret Slobozia. 

Selecţia dosarelor se va face până în data de 12.09.2022, ora 12.00, rezultatul 
afişându-se până în 12.09.2022, ora 16.30. Termenul de depunere a contestaţiilor pentru 
selectarea dosarelor este 13.09.2022, ora 12.00, iar rezultatele acestora se afişează până în 
data de 13.09.2021 , ora 16.30. 

Coordonatede contact pentru primirea dosarelor de concurs: 
- adresa Direcţia Educaţie, Cultură şi Tineret Slobozia. b-dul Unirii , nr.6 
- telefon: 0735309932 
- e-mai l: secretariat@dectsl.ro: secretariat@cultură-slobozia.ro. 

- persoana de contact: Dorobanţu Mihaela - Consilier/Compartiment Financiar 
Contabil şi Evidenţă Personal 

Director executiv., ,-·, . 
Pr.Prof Sta /(,,~ . -- •o. 
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BIBLIOGRAFIE/TEMATICĂ 
pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiei contractuale, de execuţie, 

vacante, de Referent li, din cadrul Compartimentului Administrativ şi Tehnic din 
cadrul Direcţiei Educaţie, Cultură şi Tineret Slobozia. 

1. OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările şi completările ulterioare -
Partea a VI-a, Titlul III , Cap.III - drepturi şi obligaţii ale personalului contractual din 
administraţia publică, precum ş i răspunderea acestuia. 
2. Legea nr.53/2003 - republicată, cu modificările şi completările ulterioare - Codul Muncii -
Titlul XI , Cap.II - Răspunderea disciplinară . 

3. Legea nr.319 din 14 iulie 2006, Legea securităţii în muncă, cu modificările şi completările 
ulterioare, cap.4 - obligaţiile lucrătorului. 

4. Hotărârea Guvernului nr.1425 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006. - Capitolul I dispoziţii 

generale. 
5. Legea nr. 307/206 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările 

ulterioare - dispoziţii generale, obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor 
6. Regulamentul de Organizare ş i Funcţionare DECT Slobozia - integral 
7. Regulamentul de ordine interioară DECT Slobozia - integral. 

Director Executiv, 

Pr.Prof. Stanei · ---, , 
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-FIŞA POSTULUI 

I Informaţii generale 
1.1.Denumirea postului: Referent II , COR - 331309 
1.2. Nivelul poatului: Funcţie contractuală de execuţie 
1.3. Scopul principal al postului: Ocupantul postului este persoana care desfasoară 

activitaţi în gestionarea serviciilor activităţilor atrtistice, lucrărilor logistice şi de mentenaţă a 
echipamentelor din dotarea Casei Municipale de Cultura „Nicolae Rotaru" Slobozia. 

II Condiţii specifice pentru ocuparea postului: 
2.1. Studii de specialitate: respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de 

bacalaureat 
2.2.Perfecţionări: ECDL 
2.3.Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: Pachetul Office Microsoft( Word, 

Excel , Power Point) - nivel mediu 
2.4. Limbi străine: -
2.5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: seriozitate, disciplină , punctualitate, 

promtitudine, confidenţialiate, capacitate organizatorică, adaptabilitate de a lucra sub 
presiunea timpului , lucru în echipă, creativitate şi spirit de iniţiativă , competentă în 
comunicare şi relaţiile cu publicul , capacitatea de autoperfecţionare. 

2.6. Cerinţe specifice: disponibilitate pentru lucru cu program prelungit în anumite condiţii. 
2.7. Competenţă managerială: nu este cazul 

III Atributiile/Responsabilităţile postului 
Atribuţiile postului: 
3 .1. Organizează, urmăreşte şi răspunde de întreaga activitate de întreţinere şi reparaţii a 
clădirilor, bunurilor, instalaţiilor şi dotărilor DECT. , necesare activităţii proprii a acesteia, şi 
întocmeşte documentaţia tehnică necesară, potrivit legii ; 
3.2. Se îngrijeşte de achiziţionarea, ridicarea şi recepţia la timp a materialelor necesare 
diferitelor activităţi ale DECT 
3.3.Să cunoască instalaţiile electrice de distribuţie , de lumină şi forţă in cadrul instituţiei şi să 
îşi însuşească manevrele impuse în caz de avarie 
3.4. Să execute lucrări de întreţinere , reparaţii curente planificate, măsurători de regimuri de 
funcţionare ale echipamentelor şi instalaţiilor repartizate; 
3.5. Să semnaleze din timp necesarul de material în vederea desfăşurării activităţii în bune 
condiţii ; să participle la activitatea de aprovizionare 
3.6. Să participle cu informaţii despre caracteristicile trebnice ale echipamentelor şi 
instalaţiilor cu care lucrează 
3 . 7.Să participle la punerea în funcţiune şi la instructajul pentru echipamente nou 
achiziţionate în cadrul instituţiei ; 

3.8.Să execute lucrări în alte sectoare în limita competenţei , în funcţie de nevoile instituţiei ; . 



3.9. Ţine evidenţa reparaţiilor curente, contractelor şi livrărilor, precum şi verificarea 
situaţiilor de lucrări la reparaţii curente în concordanţă cu consumurile reale; 
3.1 O. Cunoaşterea şi utilizarea, conform reglementărilor, a uneltelor, sculelor, dispozitivelor şi 
maşinilor electrice de lucru, din dotare; 

3.11 . .Informează compartimentul administrativ şi financiar asupra reparaţiilor ce urmează a fi 
executate la firme specializate 
3.12.Transportă manual sau cu mijloace auto, materiale, echipamente, mobilier şi alte repere 
din inventarul instituţiei 
3 .13. Identifică neconformităţi apărute sau care ar putea sa apară în desfăşurarea proceselor si 
instalaţiilor FRESH AIR în care este implicat sau cu care are legatura (proiectare, 
aprovizionare, depozitare, montaj /service, etc.) ; 
3.14. Completează corect, complet şi la timp Fisele de Service; 
3.15. Identifică produsele neconforme şi dispune separarea lor până la rezolvarea completă a 
neconformităţii ; 

3.16. Identifică lucrările / operaţiile neconforme şi comunica Directorului executiv. 
3.17. Efectuează verificările produselor / instalatiilor / lucrarilor reparate. Remediate sau 
refăcute. 
3.18 Verifica echipamentul de lucru necesar din dotare (scule, dispozitive de verificare, 
accesorii ,etc.). 
3. I 9 Verifica starea acestora 
3.20. Actualizează Fişa de service si documentaţia de montaj pusa la dispoziţie de Directorul
executiv (proiectul de execuţie , instrucţiunile de lucru), etc.; 
3.21.Identifică si comunica Directorului-executiv necesarul de echipamente, scule, dispozitive 
de măsurare si echipament de protecţie 
3.22. - Ia măsurile care se impun pentru ca operatorii economici aflaţi în relaţii contractuale 
cu DECT să remedieze defecţiunilor apărute şi semnalate de către structurile din cadrul 
DECT. privind utilităţile - instalaţii electrice, sanitare, de încălzire ; 

3.23. Asigură aplicarea dispoziţiilor legale privind circuitul documentelor şi ia măsuri pentru 
păstrarea în bune condiţii a lucrărilor elaborate sau rezolvate în cadrul compartimentului , până 
la predarea acestora la arhiva DECT 
3.24. Participă la întocmirea referatelor de necesitate pentru realizarea proceselor de achiziţie 
publică privind necesităţile care vizează activitatea proprie a compartimentului , cu respectarea 
prevederilor legale în vigoare, în domeniul achiziţiilor publice şi se supun aprobării ; 

3.25 Participă la întocmirea bugetului anual de necesitate al Compartimentului Financiar 
Contabil şi Evidenţă Personal pentru includerea necesităţilor compartimentului 
3.26. Plasează afişe şi invitaţii pentru evenimentele publice ale instituţiei ; 

3.27. Îşi desfăşoară activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu 
instrucţiunile primite din partea angajatorului , astfel încât să nu expună la pericol de 
accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi 
afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă; 
3.28. Îşi însuşeste şi respectă prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în 
muncă şi măsurile de aplicare a acestora 
3.29 Cooperează, atât timp cât este necesar, cu directorului executiv şi/sau cu lucrătorii 

desemnaţi , pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de 
lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate; 
3.30. Identifică riscurile asociate activităţilor pe care le dezvoltă în vederea realizării 
obiectivelor specifice structurii din care face parte; propune măsuri pentru diminuarea 
riscurilor identificate şi le înaintează conducerii spre avizare ; 
3.31. Asigură dezvoltarea sistemului de control intern/managerial la nivelul structurii din care 
face parte; 



3.32. Elaborează proceduri pentru activităţile ce sunt necesar a fi procedurate în vederea 
asigurării dezvoltării SCIM la nivelul structurii din care face parte; 
3.33 Controlează modul de asigurare, pază şi siguranţă a instituţiei , semnalând conducerii 
orice nereguli ; 
3.34 Organizează şi controlează măsurile de prevenire a incendiilor şi angajează instituţia în 
vederea dotării corespunzătoare în acest sens; 
3.35. Cunoaşterea planului de organizare şi asigurare a activităţii de evacuare în situaţii de 
urgenţă. 

3.36. Să iniţieze relaţii profesionale cu persoanele interesate să participe la programe derulate; 
3.37. Implementează acţiunile corective / preventive; 
3.38. Se implică în vederea obţinerii de fonduri ; 
3.39. Cere consultanţă de specialitate ori de câte ori este necesar; 
3.40. Duce la îndeplinire şi alte sarcini dispuse de conducerea instituţiei , în baza legislaţiei în 
vigoare, în limita competenţelor specifice; 

Responsabilităţi: 

I. Răspunde de îndeplinirea cu profesionalizm, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios 
indatoririle de serviciu, şi să se abţină de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii 
autorităţilor sau instituţiilor publice în care îşi desfăşoară activitatea; 
2. Respectă condiţiile de utilizare, întreţinere , depozitare si răspunde de integritatea 
autovehiculului , a echipamentelor, sculelor, dispozitivelor de măsurare si monitorizare, si a 
echipamentului de protecţie din dotare ; 
3. Respecta tehnologia de execuţi e şi utili zează pentru operaţiile de verificare numai 
dispozitive de măsurare verificate metrologic; 
4 Răspunde de elaborarea ş1 avizarea planurilor de măsuri/acţiuni faţă de 
recomandările/măsurile primite în urma auditurilor/controalelor interne şi externe a 
activităţilor specifice, precum şi de realizarea acestora în termenele stabilite, în conformitate 
cu legislaţia specifică în vigoare; 
5. Răspunde la solicitările altor structuri din cadrul DECT. şi ale persoanelor fizice sau 
juridice, privind domeniile de competenţă, conform legislaţiei în vigoare; 

6. Răspunde potrivit legii de indeplinirea atribuţiilor ce-i revin din funcţia pe care o deţine , 

precum şi a atribuţiilor ce-i sunt delegate; 
7. Răspunde de buna gestiune a bunurilor şi valorilor încredinţate ; 

8. Răspunde de întocmirea referatelor privind achiziţionarea bunurilor şi materialelor necesare 
desfăşurării activitaţii; 

9. Păstrează confidenţialitatea asupra problemelor de serviciu, dă dovadă de discreţie şi etică 
profesională, desfăşoară o activitate loială faţă de instituţie în toate sarcinile încredinţate ; 

1 O. Are obligaţia de a semnala superiorului ierarhic, orice neregulariatate ce apare în legătură 
cu procedurile de lucru stabilite la nivelul instituţiei precum şi orice riscuri neprevăzute ce ar 
putea afecta rezultatele activităţii sale de zi cu zi; 
11 . În relaţiile cu publicul şi colegii de serviciu să aibă o atitudine corespunzătoare calităţii de 
personal contractual; 
12. Respectă cerinţele documentelor în procedurile de proces/sistem, procedurile operaţionale 
şi procedurile de lucru aprobate; 
13 . Respectă orice alte dispoziţii date de superiorul ierarhic în realizarea obiectivelor pe 
termen scurt ale instituţiei în limitele respectării temeiului legal ; 
14. Asigură confidenţialitatea în prelucrarea datelor cu caracter personal potrivit Legii 
nr.677/2001. privind protecţia datelor cu carcter personal şi a Regulamentului European 
nr.679/2016. Este de acord cu preluarea datelor cu carcter personal , în baza acordului scris; 
15. Respecta şi aplică prevederile ROF, ROI şi ale Codul de Conduită profesională, 



16. Răspunde de respectarea Măsurilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, ş1 în 
domeniul situaţiilor de urgenţă; 

17. Duce la îndeplinire şi alte sarcini trasate de conducerea instituţiei , prin decizii care 
vor fi anexe la prezenta fişă de post. 

IV. Criteriile de evaluare a activităţilor profesionale a salariatului aplicabile la nivelul 
angajatului: 

a) Rezultatele obţinute 
- gardul de realizarea atribuţiilor prevăzute în fisa postului 
- calitatea lucrărilor executate şi a activităţilor desfăşurate 
- eficienţa lucrărilor şi sarcinilor realizate, în contextul atingerii obiectivelor propuse 

b) Adaptarea la complexitatea muncii 
- adaptarea la concepţia de alternative de schimbare sau de soluţii noi( creativitate) 
- analiza şi sinteza riscurilor, influenţelor, efectelor şi consecinţelor evaluate 
- evaluarea lucrărilor şi sarcinilor de rutină(repetitive). 

c) Asumarea responsabilităţii 
- intensitatea implicării şi rapiditatea intervenţiei în realizarea atribuţiilor de serviciu 
- receptivitatea, disponibilitatea la efort suplimentar, perseverenţa, disciplina în muncă 

d) Capacitatea relaţională şi disciplina muncii 
- capacitatea de evitare a stărilor conflictuale, capacitatea de dialog, respectarea 

relaţiilor ierarhice 
- adaptabilitatea la situaţii neprevăzute, prezenţa de spirit, spontaneitate 
Evaluarea performanţelor profesionale individuale se ralizează anual şi se înregistrează 

în Fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale persoanelor care ocupă 
funcţii contractuale anexată acestei fise de post. 

V. ldntificarea funcţiei contractuale corespunzătoare postului 
1. Denumire: referent II 
2. Vechimea În specialitatea necesară: -3 ani 

Întocmit de: 
I. 
2. 
,., ., . 

Numele şi prenumele: Directorul executiv 
Funcţia: 

Data intocmirii: 

Luat la cunoştinţă de ocupantul postului: 
1. Numele şi prenumele: 
2. Semnătura: 

3. Data: 


