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D I S P O Z I Ţ I A    nr. 191 /2022
privind numirea ca îndrumător de stagiu a domnului Diaconu Timi  şi aprobarea

programului pentru desfăşurarea perioadei de stagiu a domnişoarei 
MANTA IOANA –SABINA 

Având în vedere: 
- referatul nr. 2629 din 03.06.2022 întocmit de  secretarul general al comunei Pădureni prin care

propune numirea domnului Diaconu Timi   –ca îndrumător de stagiu pentru domnişoara Manta
Ioana-Sabina;  

- Prevederile  art. 79-85 din Hotărârea de Guvern nr. 611/2008, cu privire la aprobarea normelor
privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările
ulterioare; 

- Prevederile  art.  474  din  OUG  nr.  57/2019  privind  Codul  Administrativ  cu  modificările  şi
completările ulterioare; 

-          În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) litera „b” din  OUG nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ cu modificările şi completările ulterioare; 

Diaconu Temistocle,  primarul comunei Padureni, judeţul Vaslui;
    

DISPUN:

Art. 1. Se numeşte domnul Diaconu Timi  , funcţionar public  definitiv  ca îndrumător de
stagiu pentru domnişoara Manta Ioana-Sabina.  

Art. 2. Se aprobă programul pentru desfăşurarea perioadei de stagiu a funcţionarului public
debutant menţionat mai sus, conform anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.

Art. 3 . La terminarea perioadei de stagiu  de 12 luni , domnul Diaconu Timi  va întocmi un
raport de evaluare în termen de  5 zile lucrătoare de la finalizarea acesteia.

Art.  4.  Se  stabileşte  programul  pentru  desfăşurarea  perioadei  de  stagiu  al  funcţionarului
public  debutant  Manta Ioana-Sabina ,  conform  Anexei  care face parte   integrantă  din prezenta
dispoziţie. 

Art. 5. Prezenta dispoziţie poate fi contestată conform art. 1, art. 7  şi art. 11  din Legea nr.
544/2004  a  Contenciosului  Administrativ  la  autoritatea  sau  instanţa  competentă  material  şşi
teritorial. 

 Art.6. Secretarul General al comunei va  duce la îndeplinire  prevederile prezentei dispoziţii.
Art. 7. Prezenta dispoziţie se comunică   Instituţiei Prefectului Judeţului Vaslui, domnului

Diaconu Timi  şi domnişoarei Manta Ioana –Sabina.  

Pădureni, 20 iunie 2022

     Primar,
Diaconu Temistocle          

                                                                                                     Contrasemnează
                                                                                                                 Secretar General UAT Pădureni
                                                                                                                                        Munteanu Mirela 

                                             
                                          

                                   
    Anexa la dispoziţia nr.   191/ 20.06.2022
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ROMÂNIA                               
JUDEŢUL VASLUI                                                                                                      
PRIMĂRIA COMUNEI PĂDURENI 

PROGRAM
pentru desfăşurarea perioadei de stagiu a domnişoarei Mnata Ioana-Sabina  – funcţionar public debutant

 în cadrul Compartimentului Asistenţă Socială 

În  conformitate  cu  dispoziţiile  H.G.  nr.  611/2008,  cu  privire  la  aprobarea  normelor  privind

organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, perioada

de stagiu pentru domnişoara Manta Ioana-Sabina începe de la  01.11.2021, până la împlinirea termenului

legal  de un an.  În cadrul  perioadei  de stagiu,  potrivit  dispoziţiilor  art.  82,  alin.  (2),  litera  a),  din H.G.

nr.611/2008, zilnic vor fi alocate două ore din timpul normal de lucru studiului individual al legislaţiei din

domeniul administraţiei publice sau programelor de formare la care trebuie să participe funcţionarul public

debutant.  De  asemenea,  funcţionarul  public  debutant  îşi  va  organiza  o  evidenţă  proprie  a  pregătirii

profesionale pe care o efectuează. 

În scopul cunoaşterii şi familiarizării cu specificul activităţii Comuna Pădureni  domnişoarei Manta

Ioana-Sabina i se va asigura posibilitatea de a urmări modul de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu de către

funcţionarii publici definitivi din cadrul următoarelor compartimente:

- Compartiment Financiar -Contabilitate;

- Compartiment Agricol;

- Compartiment Achizitii Publice;

Această activitate se va desfăşura sub coordonarea îndrumătorului de stagiu, conform unui grafic

stabilit în urma consultării şefilor serviciilor implicate, fără a depăşi un sfert din durata perioadei de stagiu.

 În vederea perfecţionării pregătirii teoretice şi a însuşirii deprinderilor practice necesare în vederea

exercitării funcţiei publice deţinute în cadrul Compartimentului Asistenţă Socială , propunem îndeplinirea

următoarelor activităţi: 

- însuşirea legislaţiei referitoare la administraţia publică centrală şi locală, asigurarea liberului acces la

informaţiile de interes public şi a transparenţei decizionale în administraţia publică, reglementarea activităţii

de înregistrare, urmărire şi soluţionare a petiţiilor;

- cunoaşterea în detaliu a hotărârilor adoptate de Consiliului Local Pădureni , a dispoziţiilor primarului

care au caracter normativ, a normelor şi regulamentelor interioare;

- îndeplinirea  atribuţiilor  înscrise  în  fişa  postului  şi  a  obiectivelor  stabilite  în  activitatea  curentă,

conform legislaţiei în vigoare şi a normelor de etică, cu respectarea condiţiilor de eficienţă şi eficacitate;

- colaborarea permanentă cu colegii din cadrul compartimentului  şi din cadrul celorlalte compartimente

din aparatul de specialitate al primarului , în vederea îndeplinirii corespunzătoare a sarcinilor de serviciu. În

acest sens, pentru rezolvarea lucrărilor repartizate de către şeful serviciului sau de către superiorii acestuia,

funcţionarul public debutant va solicita sprijinul şi îl va consulta pe îndrumătorul de stagiu;
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- completarea şi actualizarea bazei de date referitoare la datele de contact, componenţa şi atribuţiile

instituţiilor şi autorităţilor publice din judeţ şi din ţară, mass - media, agenţi economici din judeţ, sindicate şi

patronate,  partide politice,  cabinete parlamentare,  etc. Participarea la amenajarea şi actualizarea site-ului

Primăriei comunei Pădureni  prin identificarea, centralizarea şi furnizarea informaţiilor necesare;

- urmărirea  circuitului  petiţiilor  şi  a  cererilor  de  acces  la  informaţii  de  interes  public,  în  vederea

rezolvării  lor  cu  respectarea  termenelor  şi  a  prevederilor  legale,  precum  şi  rezolvarea  celorlalte  acte

încredinţate de către superiorul ierarhic.

Pe  parcursul  perioadei  de  stagiu  funcţionarul  public  debutant  va  fi  în  permanenţă  sprijinit  şi

supravegheat în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu şi i se va asigura accesul la sursele de informare utile

perfecţionării  sale. În stabilirea atribuţiilor de serviciu şi repartizarea sarcinilor  se va avea în vedere ca

nivelul de dificultate şi complexitate a acestora să crească gradual pe parcursul perioadei de stagiu. 

La încheierea perioadei de stagiu domnişoara Manta Ioana- Sabina   va întocmi un raport de stagiu,

conform modelului prevăzut în anexa nr. 4B a H.G. nr.611/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

pe care îl va înainta evaluatorului. 

            Primar,
  Diaconu Temistocle 

Secretar General 
Munteanu Mirela 
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GRAFIC DESFĂŞURARE PERIOADĂ DE STAGIU –domnişoara Manta Ioana-Sabina 

Nr 
crt.

Denumirea activităţii Compartimentul Perioada Răspunde 

1 Familiarizarea cu mediul şi 
programul de lucru din cadrul 
compartimentului precum şi 
interacţiunea cu funcţionarii publici 
definitivi din alte compartimente din
cadrul primăriei Pădureni 

Compartimente din 
cadrul primăriei 
comunei Pădureni 

01.11.2021
01.11.2022

Îndrumător de stagiu
Domnul Diaconu 
Timi , functionar 
public definitiv 

2 Studiul individual la legislatiei în 
domeniu administratiei publice şi a 
procedurilor interne 

Compartiment 
Asistenţă Socială 

01.11.2021
01.11.2022

Îndrumător de stagiu
Domnul Diaconu 
Timi , functionar 
public definitiv

3 Urmărirea si insusirea modului de 
îndeplinire a atributiilor de serviciu 
ale functionarilor publici din 
compartiment 

Compartiment 
Asistenţă Socială 

01.11.2021
01.11.2022

Îndrumător de stagiu
Domnul Diaconu 
Timi , functionar 
public definitiv

4 Însuşirea legislaţiei sociale specifică 
domeniului de activitate al postului 

Compartiment 
Asistenţă Socială 

01.11.2021
01.11.2022

Îndrumător de stagiu
Domnul Diaconu 
Timi , functionar 
public definitiv

5 Perfecţionarea pregătirii teoretice  şi 
insuşirea deprinderilor practice 

Compartiment 
Asistenţă Socială 

01.11.2021
01.11.2022

Îndrumător de stagiu
Domnul Diaconu 
Timi , functionar 
public definitiv

6 Interacţionează cu publicul pentru a 
se familiariza cu solicitările curente 

Compartiment 
Asistenţă Socială 

01.11.2021
01.11.2022

Îndrumător de stagiu
Domnul Diaconu 
Timi , functionar 
public definitiv

     Primar,
Diaconu Temistocle          

                                                                                                     Contrasemnează
                                                                                                                 Secretar General UAT Pădureni
                                                                                                                                        Munteanu Mirela 
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