
 

 
 

ANUNŢ CONCURS 
 

Nr. 207 din 28.02.2017 
 

Primăria Comunei Apa organizează concurs de ocupare a funcției publice 
vacante de execuţie : 

- consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului achiziţii 
publice; 
 

CONDIȚII GENERALE  pentru ocuparea unei funcții publice în România sunt prevăzute la art. 
54 al Legii nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcționarilor publici. Astfel, este 
necesar ca persoana să îndeplinească cumulative următoarele criterii: 
1. are cetățenia română și domiciliul în România; 
2. cunoaște limba română, scris și vorbit; 
3. are vârsta de minimum 18 ani împliniți; 
4. are capacitate deplină de exercițiu; 
5. are o stare de sănătate corespunzătoare funcției publice pentru care candidează, atestată 

pe bază de examen medical de specialitate; 
6. îndeplinește condițiile de studio prevăzute de lege pentru funcția publică; 
7. îndeplinește condițiile specific pentru ocuparea funcției publice; 
8. nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului 

sau contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea 
justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, 
care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a 
intervenit reabilitarea; 

9. nu a fost destituită dintr-o funcție public sau nu i-a încetat contractul individual de muncă 
pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; 

10. nu a desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege. 
 

CONDIŢII DE PARTICIPARE SPECIFICE 
1) Pentru a participa la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de 

execuţie, consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului 
achiziţii publice ,candidatul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele 
condiţii: 

                    -studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, 
domeniul de licenta : ştiinţe economice, administrative sau juridice 
                   - vechime în specialitatea studiilor de 1 an, 
           - probe eliminatorii: 
                a) cunoştinţe operare P.C.  (Word, Excel) nivel avansat; 

 
DOSARUL DE CONCURS 
In vederea participarii la concurs, in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, cel mai târziu pe data de 27.03.2017, ora 12,00 , 
candidatii depun dosarul de concurs, care va contine in mod obligatoriu,  
   a) formularul de înscriere prevazut în anexa nr. 3; 
   b) copia actului de identitate; 



   c) copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari; 
   d) copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, 
dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice; 
   e) cazierul judiciar; 
   f) adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni 
anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile 
sanitare abilitate; 
   g) declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de 
politie politica. 
    h) Curriculum Vitae 
   (2) Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului 
si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice. 
   (3) Copiile de pe actele prevazute la alin. (1) se prezinta in copii legalizate sau insotite de 
documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul 
comisiei de concurs. 
   (4) Documentul prevazut la alin. (1) lit. e) poate fi inlocuit cu o declaratie pe proprie 
raspundere. In acest caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor are obligatia de a 
complete dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfasurarii 
concursului, dar nu mai tarziu de 5 zile lucratoare de la data la care a fost declarat admis în urma 
selectiei dosarelor, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire. 
   (5) Formularul de inscriere se pune la dispozitie candidatilor prin secretarul comisiei de 
concurs din cadrul autoritatii sau institutiei publice organizatoare a concursului. 

ORGANIZAREA CONCURSULUI  
Data organizării concursului 06.04.2017 
-orele 09,30- proba eliminatorie (cunoştinţe operare P.C) 
-orele 11,00- proba scrisa,  
Locul desfăşurării concursului : Primăria comunei Apa 
Locul depunerii dosarelor : Primăria comunei Apa 
Termenul de depunere a dosarelor – 27 martie 2017 orele 12,00.  
Data și ora interviului vor fi comunicate ulterior. 
 
BIBLIOGRAFIE – Consilier din cadrul Compartimentului achiziţii publice.   
- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarului public, rerepublicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. 
- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
- Legea nr.98/2016, privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare,   
- Hotărârea de Guvern 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.  
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