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ANUNT

Primăria comunei Peştera, judeţul Constanţa, organizează conform art.466,
alin.(2), 1it.”a”, art.467, alin.(7) şi (8) din OUG nr.57/2019 — Codul Administrativ,
cu modificările şi completările ulterioare şi în temeiul Art. unic din OUG 80/2022
— alin.(2) lit. “a”, la sediul instituţiei din str. Izvorului nr.25A, localitatea Peştera,
judeţul Constanţa, concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată a unei
funcţii publice de execuţie vacantă de:

CONSILIER ACHIZITII PUBLICE, CLASA I, GRAD PROFESIONAL ASISTENT,
COMPARTIMENT ACI-“?ITII PUBLICE - ID POST 444749

Concursul se va desfăşura astfeli
— proba scrisă în data de 21.11.2022, orele 10,00;

\ ,
— interviu pentru candidaţii admişi la proba scrisă în data de 2311.2022,

orele 10,00.
Conditii de participare:

— candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.465, alin.(1)
din OUG nr.57/2019 Codul Administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare.
Conditii specifice:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă

- Vechime minimă în specialitatea studiilor 1 an;

Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretariatul comisiei in

termen de 20 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet &

institutiei organizatoare si pe site—ul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici

(20.10—08.11.2022 până la orele 15.30).
Perioada selecţie dosare concurs: în termen de maximum 5 zile lucrătoare

de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.
Perioada depunere contestaţie la selecţie: in termen de cel mult 24 de ore de

la data aiişării rezultatului selecţiei dosarelor.
Perioada soluţionare contestaţii la selecţie: in termen de maximum 24 de

ore de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Bibliografie şi tematică
1. Constituţia României, republicată

cu tematica — Titlul l - Principii generale, — Titlul Il — Drepturile, libertăţile şi

indatoririle fundamentale, —Titlul III — Autorităţile publice,
2. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea

tuturor formelor de



discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare cu tematica —

Cap. I — Principii şi definiţii, — Cap. II — Dispoziţii speciale.
3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între

femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare cu tematica
— Cap. 1 — Dispoziţii generale, — Cap. II — Egalitatea de şanse şi de tratament între
femei şi bărbaţi in domeniul muncii,

4. Titlul I şi 11 ale părţii a VI—a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
57/2019, cu modificările şi completările ulterioare cu tematica Titlul I - Dispoziţii

generale, Titlul II — Statutul funcţionarilor publici,
5. Legea nr.98/2016 privind Achizitiile Publice, cu modificarile si

completarile ulterioare cu tematica Cap. I Dispozitii generale Cap Il Reguli

generale de participare si desfasurare a procedurilor de atribuire Cap. III

Modalitati de atribuire
6. HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/ acordului—
cadru din Legea nr, 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si

completarile ulterioare cu tematicaCapitolul II Planificarea si pregatirea realizarii
achizitiei publice

7. Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de

servicii, cu modificarile si completarile ulterioare cu tematica Capitolul IV Reguli

privind atribuirea contractelor de concesiune

Conditiile de participare, bibliografia şi formularele se vor afişa şi se pot
ridica de la sediul instituţiei str. Izvorului, nr.25A, comuna Peştera— secretar
comisie.

— la sediul instituţiei: PRIMARIA comuna PESTERA
— Persoana de contact: CAPRICERU MIRELA — Referent superior R.U.
— telefon/fax: 0241856800/0786277807,
— E-mail : primariapesteranahoocom

Secretar comisie,
Căprice u Mirela

U;


