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Nr. 2554 din 25.07.2022 

ANUNŢ 

Primaria Comunei Dâmbovicioara cu sediul in comuna Dâmbovicioara, str. Scolii nr. 298A, jud. 

Arges, in conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 611/2008, actualizata, pentru aprobarea 

normelor  privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici,  organizeaza concurs pentru 

ocuparea urmatorului post vacant: 

- 1 post – CONSILIER, clasa I, grad profesional debutant, in cadrul Compartimentului achizitii 

publice ,urbanism si amenajarea teritoriului, cu durata normala a timpului de munca; 

 

I. Documente necesare pentru înscrierea la concurs 

 

(1) Pentru inscrierea la concurs, in conformitate cu prevederile art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 

611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, 

modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008, candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine în 

mod obligatoriu urmatoarele documente: 

a) formularul de inscriere prevazut in anexa nr. 3 din HG 611/2008; 

b) curriculum vitae, modelul comun european; 

c) copia actului de identitate; 

d) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; 

e) copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea 

studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de 

licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate 

f) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste 

vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru 

exercitarea profesiei; 

g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior 

derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; 

h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor 

publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic 

şi se testează prin probă suplimentară; 

i) cazierul judiciar; 

j) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de 

înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, 

în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică. 

 

 (2) Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea 

acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.  

(3) Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică 

pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.  

 

 

 

ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI  DÂMBOVICIOARA 

JUDETUL ARGES  
Comuna Dâmbovicioara,sat Podu Dambovitei,str.Scolii,nr.298A,jud.Arges,tel/fax 

0248/544204 Cod fiscal 5010200; e-mail primariaDâmbovicioara@yahoo.com 
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II. Condiţii generale de inscriere la concurs: 

  Conform art. 465, alin.(1)  din OUG.nr. 57/2019 privind Codul Administrativ  poate participa la 

concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant persoana care indeplineste urmatoarele 

conditii: 

     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 şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de 

sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de 

evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii; 

  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 

fals ori 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 publică 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 publică 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. 

 

III. Condiţii specifice de ocupare a postului : 

 

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licenta sau echivalenta . 

IV. Probe stabilite pentru concurs:  

 

Conform art. 46 din H.G.611/2008, precum si art. 618, alin 10)  din OUG.nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ,  concursul de recrutare consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: 

- Selectia dosarelor; 

- Proba scrisa ce se va sustine in data de 26.08.2022, ora 10.00 la sediul Primariei Comunei 

Dâmbovicioara; 

- Interviul se va susține în condițiile legii, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii 

probei scrise iar data și ora interviului se vor afișa odată cu rezultatele la proba scrisă; 

 Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa precedenta. 

 

 

V. Condiţii de desfăşurare:  

Data limită de depunere a dosarelor: - conform art. 49 din H.G 611/2008, actualizata, dosarele pot fi 

depuse in termen de 20 zile de la data publicarii anuntului, respectiv in perioada: 25.07.2022 – 16.08.2022. 

Dosarele de inscriere la concurs  se vor depune, intre orele 09.00 – 14.00 la Secretarul Primariei comunei 

Dâmbovicioara, str. Scolii nr. 298A, jud. Arges. Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei 

comunei Dâmbovicioara sau la tel. 0248/544327, 0744327732. 

 

 



 

 - 3 - 

VI.  Bibliografia si tematica sunt urmatoarele :  

 

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. Cap. I, II, III, IV din Titlul V a partii a III -a din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu 
modificarile sicompletarile ulterioare; 
5.Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice , cu modificarile si completarile ulterioare. 
6.Legea nr.100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii , cu modificarile si 
completarile ulterioare . 
7.Legea nr.101/2016 privind remediile si caile de atac  in materie de atribuire  a contractelor de achizitie 
publica , a contractelor sectoriale  si a contractelor de  concesiune de lucrari  si concesiune de servicii , 
precum si pentru organizarea si functionarea  Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
8.Hotararea Guvernului nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de  aplicare a  prevederilor 
referitore la atribuirea contractului de achizitie publica /acordului cadru din Legea nr.98/2016 privind 
achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare 
9.Hotararea Guvernului nr.867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea a prevederilor 
referitoare  la atribuirea  contractelor de concesiune  de lucrari si concesiune de servicii  din Legea 
nr.100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii , cu modificarile si completarile 
ulterioare. 
10.Hotararea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare si  continutul - vadru  al 
documentatiilor tehnico-economice  aferente obiectivelor /proiectelor de investitii finantate din fonduri 
publice , cu modificarile si completarile ulterioare. 
11.Ordonanta de Urgenta a Guvernului  nr.98/2017 privind functia de control ex ante al procesului de 
atribuire  a contractelor/acordurilor cadru de achizitie publica, a contractelor/acordurilor cadru 
sectoriale si a contractelor de concesiune  de lucrari si  concesiune de servicii , cu modificarile si 
completarile ulterioare.; 
 
 

 

VII. Atributiile din fisa postului 

 

1)elaboreaza programul anual al achizitiilor publice pe care il propune spre aprobare primarului, pe baza 
necesitatilor si prioritatilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul primariei; 
2)e1aboreaza sau, dupa caz, coordoneaza activitatea de elaborare a documentatiei de atribuire sau, in cazul 
organizarii unui concurs de solutii, a docurnentatiei de concurs, pe baza caietelor de sarcini intocmite de 
compartimentele care au soiicitat organizarea procedurii; 
3)definitiveaza documentatia de atribuire, structurata astfel : 
-caiet de sarcini sau, dupa caz, documentatia descriptiva; 
-clauzele contractuale obligatorii 
-fisa de date a achizitie 
-transmite anunturile de intentie, participare si de atribuire catre Sistemul Electronic de Achizitii Publice 
(SEAP) si Monitorul Oficial ; 
-solicita avizul din partea Autoritatii Nationalc pentru Achizitii Publice (ANAP); 
4)aplica si finalizeaza procedurile de atribuire : 
-intocmeste Notele justificative ; 
-efectueaza studiile de piata (strangerea de oferte) pentru achizitiile publice directe; 
-intocmeste propunerile de dispozitii cu membrii comisiilor de evaluare a ofertelor ; 
-elaboreaza clarificarile, daca este cazul si poarta corespondenta cu operatorii economici , 
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-participa in comisiile de evaluare a ofertelor; 
5)constituie dosarul achizitiei publice, care trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente : 
-nota privind determinarea valorii estimate ; 
-anuntul de intentie si dovada transmiterii acestuia spre publicare, daca este cazul ; 

        -anuntul de participare si dovada transmiterii acestuia spre publicare si/sau, dupa caz, invitatia de 
participare ; 
-documentatia de atribuire; 
-nota justificativa privind alegerea procedurii 3e atribuire, in cazul in care procedura aplicata a fost 
alta decat licitatia deschisa sau licitatia restransa ; 
-nota justificativa privind accelerarea procedurii de atribuire, daca este cazul; 
-raportul procedurii de atribuire ; 
-contractul de achizitie publica/acordul cadru, semnate ; 
-anuntul de atribuire si dovada transmiterii acestuia spre publicare. 
6)pastreaza dosarul achizitiei publice pe o perioada de 5 ani. 
7)pune la dispozitia organelor de control dosarul achizitiei publice. 
8)elaboreaza rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotarari din domeniul achizitiilor publice. 
9)duce la indeplinire hotararile consiliului local si dispozitiile primarului referitoare la achizitii 
publice si urmareste respectarea recomandarilor organclor de indrumare si control. 
10)elaboreaza procedurile din domeniul de activitate. 
11)indeplineste alte sarcini stabilite de primar, viceprimar si secretar; 
12)intocmeste notele de prezentare a unor lucrari/documente pentru a fi prezentate primarului; 
13)mentine legatura cu aparatul executiv al primariei cat si cu alte institutii din administratia 
publica; 
14)raspunde de pastrarea secretului de serviciu ,al datelor si al informatiilor cu caracter confidential 
detinute sau la care are acces ca urmare a exercitarii sarcinilor de serviciu; 
15)intocmeste si transmite, dupa caz, documentele (adrese, referate — dupa caz) necesare atribuirii 
contractelor de achizitie publica prin incredintare directa; 
16)urmareste respectarea regulilor de publicitate (SEAP pub1icitatepublica.ro) necesare asigurarii 
transparentei proceselor de achizitie publica (anunturi/invitatii dc participare, anunturi tip erata, 
anunturi de atribuire, anulare procedura, suspendare procedura, etc.); 

 

 

 

 

 

Primar 
Secareanu Dumitru 
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