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privind stabilirea condiţiilor de participare, condiţiilor specifice, bibliografiei
şi propunerile pentru constituirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a
contestaţiilor în vederea organizării concursului de recrutare pentru ocupareaunei funcţiei publice de execuţie vacantă Referent de specialitate clasa II, grad prof.

Superior in cadrul Compartimentului Fonduri Europene din aparatul de specialitate al
Primarului comunei Peştera, judeţul Constanţa

Primarul comunei Peştera, judeţul Constanţa, VRABIE NICOLETA, în calitate de
şef al aparatului de specialitate;

Având în vedere:
— referatul Compartimentului Resurse Umane, Salarizare inregistrat sub nr.

2245/31.03.2022;
— Funcţia publică vacantă de Referent de specialitate, clasa II, grad prof. superior

din cadrul Compartimentului Fonduri Europene,
- Volumul mare de muncă al funcţionarilor din cadrul aparatului de specialitate alprimarului,
— prevederile art. 465, alin.(l), art.466, alin.(2), lit ”a”, art.467, alin.(l), (2), (6 )—(9),

art.468, art.469, alin.(4), (5) , art.470 şi art.618 din OUG nr.57/2019 Codul
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare ;

— prevederile art. 25, art. 26 alin. (2), art. 31 alin. (1), (2), art. 32, art. 33 din H.G.
nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea
carierei functionarilor publici, modificata şi completată;

- Dispoziţiile art.243 alin.1( ), lit.,a,” din OUG nr.57/2019 Codul Administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare ;

In temeiul art.196, alin.(l), lit.”b” şi art.197, alin.(l) şi alin.(4) din OUG
nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările şi completările ulterioare ;

Dispun:
Art.1. — In perioada 30.05-02.06.2022 se organizează concurs de recrutare

pentru funcţia publică vacantă, pe perioadă nedeterminată ID POST 206346, de
Referent de specialitate, clasa 11, grad prof. superior din cadrul Compartimentului
Fonduri Europene — proba scrisă în data de 30.05.2022 şi interviu pentru candidaţii
admişi la proba scrisă în data de 02.06.2022.

Art. 2.- (1) Se stabilesc condiţiilepentru ocuparea funcţiei publice vacante, astfel:
Condiţii generale:
— candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.465, alin. (1) din
OUG nr.57/2019:
Conditii de participare : art.465, alin.(1) din OUG nr.57/2019,
a) are cetatenia romana si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
0) are varsta de minimum 18 ani impliniti;
(1) are capacitate deplina de exercitiu;
e) este apt din punct de vederemedical ;

f) indeplineste conditiile de studii si vechime in specialitate prevazute de lege
pentru ocuparea functiei publice;

g) indeplineste conditiile specifice, conform fisei postului, pentru ocuparea functiei
publice;

h) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii,
contra statului sau contra autoritatii, infractiuni de coruptie sau de serviciu,
infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei, infractiuni de fals ori a unei infractiuni
savarsite cu intentie care ar face—o incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu
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exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea, amnistia post—condamnatorie sau
dezincriminarea faptei;

i) nu le—a fost interzis dreptul de a ocupa o functie publica sau de a exercita
profesia ori activitatea in executarea careia a savarsit fapta, prin hotarare
judecatoreascadefinitiva, in conditiile legii;

j) nu a fost destituita dintr—o functie publica sau nu i—a incetat contractul
individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 3 ani;

k) nu a fost lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, in conditiile
prevazute de legislatia specifica.

Condiţii specifice:
- studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diploma, in perioada anterioara

aplicarii celor trei cicluri tip Bologna;
- minim 7 ani vechime in specialitatea studiilor ;

(2) Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretariatul comisiei în termen
de 20 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a institutiei organizatoare
si pe site—ul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici .

de
(3)Conditiile de participare, bibliografia şi formularele se vor afisa şi se pot ridicala sediul institutiei str. Izvorului, nr.25A, comuna Peştera— secretar comisie.
Art.3. — Se stabileste bibliografia/Tematica pentru concurs, astfel:
Bibliografie:

— Constituţia României.
— O.U.G. nr.57/2019 Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

1. Partea I Dispoziţii generale;
2. Partea III, Titlul I, Titlul HI, Titlul V, Capitolul I Administraţie publică

locală;
3. Partea VI Statutul functionarilor publici, prevederi aplicabile personalului

contractual din administratia publica si evidenta personalului platit din
fonduri publice — Titlul I, Titlul II — Cap.I—II, V,VIII;

4. Partea VII Răspunderea administrativă
— O.G. Nr. 137/2000 R2 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de

discriminare, cu modificările şi completărileulterioare;
— Legea nr. 202/2002 RS privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si

barbate, cu modificările şi completărileulterioare;
— O.U.G. Nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala,

cu modificarile si completările ulterioare;
- ORDINUL MDRAP NR.1851/2013 (r1) privind aprobarea Normelor metodologice

pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala cu
modificarile si completările ulterioare;
Tematică:

— Constituţia României.
— O.U.G. nr.57/2019 Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

1. Partea I Dispozitii generale;
2. Partea III, Titlul 1, Titlul III, Titlul V, Capitolul I Administraţie publică

locală;
3. Partea VI Statutul functionarilor publici, prevederi aplicabile personalului

contractual din administratia publica si evidenta personalului platit din
fonduri publice — Titlul I, Titlul II — Cap.I—II, V,VIII;

4. Partea VII Răspunderea administrativă
— O.G. Nr. 137/2000 R2 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de

discriminare, cu modificările şi completărileulterioare;
— Legea nr. 202/2002 RS privind egalitatea de sanse si de tratament între femei si

barbate, cu modificările şi completările ulterioare;
— O.U.G. Nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala,

cu modificarile si completările ulterioare;
- ORDINUL MDRAP NR.1851/2013 (rl) privind aprobarea Normelor metodologice

pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
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28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala cumodificarile si completările ulterioare;
Art.4. —— Propunerile pentru membrii comisiei de concurs si comisia de soluţionarea contestaţiilor din partea institutiei sunt:

— Comisia de concurs /examen:
l. preşedinte PREDA LENUTA — secretar general UAT Peştera;2. membrii : ION IONICA — consilier clasa I, gr.profesional superior ;
3. OPREA CONSTANTIN consilier clasa I, gr.profesional superior ;4. secretar: CAPRICERU MARIANA MIRELA — referent Compartiment Resurse Umane,Salarizare;
— Comisia de solutionare a contestatiilor:
1. preşedinte: STEFAN SILVIA —— consilier clasa I, gr.profesional superior ;2. membrii: VRINCEANU ADRIAN —— consilier clasa I grad profesional superior ;3. NEDELEAALIS consilier clasa I, gr.profesional superior ;
4. secretar: CAPRICERU MARIANA MIRELA — referent Compartiment Resurse Umane,Salarizare;

Art.5. — Cu aducere la indeplinire a prevederilor prezentei dispozitii seinsarcineaza Compartimentul Resurse Umane, Salarizare.
Art.6 — Secretarul general UAT va transmite prezenta dispoziţie în termenul

prevăzut de lege Institutiei Prefectului judetului Constanţa, Compartimentului Resurse
Umane, Salarizare, ANFP Bucureşti.

PESTERA, 04.04.2022
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AVIZATDE LEGALITATE,
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