ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
PRIMĂRIA COMUNEI BÂRGĂUANI
ANUNȚ
Primăria comunei BÂRGĂUANI, județul Neamț, organizează concurs pentru
ocuparea funcției publice de execuție vacante de CONSILIER ACHIZIȚII
PUBLICE, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul compartimentului
ACHIZIȚII PUBLICE
DENUMIREA FUNCȚIEI PUBLICE VACANTE: CONSILIER
ACHIZIȚII PUBLICE, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul
compartimentului ACHIZIȚII PUBLICE





PROBELE STABILITE PENTRU CONCURS:
Selecție dosare
Probă scrisă
Interviul



DURATA NORMALĂ A TIMPULUI DE LUCRU este de 8 ore/zi, 40
ore/săptămână



CONDIȚIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS:
1. CONDIȚII GENERALE: (conform art. 465 alin.(1) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările
ulterioare)
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) este apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică. Atestarea
stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către
medicul de familie;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege
pentru ocuparea funcţiei publice;
g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea
funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,
contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu,
infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de falsori a unei
infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea
funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia
post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie public sau de a exercita
profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre
judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
j) nu a fost destituită dintr-o funcţie public sau nu i-a încetat contractul
individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile
prevăzute de legislaţia specifică.
Se vor respecta prevederile art. 613 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, privind condiția
prevăzută la art. 465 alin.(1) lit.e.

CONDIȚII SPECIFICE:
 studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă
domeniul științe juridice, științe economice, științe administrative;
 Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: un an în
specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice









CONDIȚIILE DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI:
Data și ora probei scrise: 14.06.2022, ora 1000
Data și ora interviului: 16.06.2022, ora 1000
Data publicării pe site-ul instituției: 09.05.2022
Perioada de depunere a dosarelor de înscriere la concurs: dosarele se depun în
termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe site-ul Primăriei
comunei BÂRGĂUANI, județul Neamț, respectiv 09.05.2022. – 30.05.2022
Selecția dosarelor de înscriere: în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data
expirării termenului de depunere a dosarelor, respectiv 31.05. – 07.06.2022
Locul desfășurării probei scrise și interviului: sediul Primăriei comunei
BÂRGĂUANI, str. Principală nr. 97, sat BÂRGĂUANI, județul Neamț
Persoană de contact: Secretar general UAT: Ștefan IACOB, tel. 0233294316,
fax. 0233294539, e-mail: uat@comunabirgauani.ro

DOSARUL DE CONCURS:
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu
următoarele documente:
1) copia actului de identitate;
2) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr.3 (H.G. nr. 611/2008 pentru
aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici,
cu modificările și completările ulterioare;
3) curriculum vitae, model comun european
4) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări;
5) copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în
muncă şi, după caz, în specialitate - număr pagini;
6) cazierul judiciar;
7) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu
cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al
candidatului;
8) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau
lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau
însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul
decătre secretarul comisiei de concurs.
BIBLIOGRAFIA
1) Constituţia României, republicată;
2) Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019,
cu modificările şi completările ulterioare;
3)Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor
formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

4) Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi
bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
5) Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările
ulterioare;
6)Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu
modificările şi completările ulterioare;
7)Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a
contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de
concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi
funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările şi
completările ulterioare;
TEMATICA:
1. Constituția României, republicată – în integralitate
2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ - titlul I şi II ale părţii a VI-a
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor
formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – în
integralitate
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi
bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – în integralitate
5.
Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările
ulterioare – Capitolul I, II și IV
6. H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordul-cadru
din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările
ulterioare – în integralitate
7)Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a
contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de
concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi
funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările şi
completările ulterioare – Cap. I

Primar,
Petrică ȘCHIOPU

