
ROMÂNIA Nr. 314/16.02.2021
JUDEȚUL CARAŞ SEVERIN
COMUNA EFTIMIE MURGU

ANUNȚ
concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie

vacantă de consilier achi; ublice din cadrul Aparatului de specialitate al
primarului comunei Eftimie Murgu, judetul Caras Severin

Primaria Comunei Eftimie Murgu organizeaza, la sediul din localitatea Eflimie Murgu,
nr. 265, judetul Caras Severin, concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de
execuție vacantă de consilier achizitii publice, Compartiment Achizitii Publice din
cadrul Aparatului de specialitate al primarului comunei Eftimie Murgu, judetul Caras
Severin.

Conditii generale de participare la concurs

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art.465, alin.(1) din
0.U.G. nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si

completarile ulterioare si anume:
Poate ocupa ofunctie publica persoana care indeplineste urmatoarele conditii:

a)are cetatenia romanasi domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta de minimum18 ani implini
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) este apt din punctde vedere medicalsi psihologic sa exercite o functie publica.
Atestarea starii de sanatate se face pe baza de examen medical de specialitate, de catre
medicul de familie, respectiv pe baza de evaluare psihologica organizata prin
intermediul unitatilor specializate acreditate in conditiile legii;
$) indeplineste conditiile de studii si vechimein specialitate prevazute de lege pentru
ocuparea functiei publice;
8) 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 exceptia situatiei
în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei:
i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupao functie publica sau dea exercita profesia ori
activitatea in executarea careia a savarsit fapta, prin hotarare judecatoreasca definitiva,
in conditiile legii;
j) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nui-a incetat contractul individual de



munca pentru motive disciplinare in ultimii 3 ani;
k) nu a fost lucratoral Securitat u colaboratoral acesteia, in condi
legislatia specifica.

ile prevazute de

Conditiile specifice pentru functia publică de executie scoasă la concurs

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomădelicenţă sau echivalentă.
- vechime în specialitatea studiilor: nu este cazul.

Dosarele de concurs se depun la Primaria ComuneiEftimie Murgu,nr. 265, judetul
Caras Severin, in termen de 20 dezile de la publicarea anuntului, respectiv 16 februarie
2021, in conformitate cu art. 49 si art. 156 din Hotararea de Guvern nr. 611/2008, pentru
aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu
modificarile si completarile ulterioare, repectiv în perioada 16.02.2021 — 8. 03.2021
Coordonate de contact pentru primirea dosarclor de concurs, cuprinzând adresa de
corespondență, telefon/fax, e-mail, numele și prenumele persoanei de contactşi funcția
publică deţinută — Comuna Eftimie Murgu, nr. 265, judetul Caras Severin, 0255243210,
emurguprimarGivahoo.com, ImbrescuLiviu, secretar general al comunei
Dosarul de inscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea functiilor publice de
executie vacante trebuie sa contina , potrivit art. 49 din Hotararea de Guvern nr.
611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, in mod obligatoriu, urmatoarele
documente:
- formular de inscriere
-curriculumvitae, model comun european
-copia actului de identitate
-copii ale diplomelor de studii
-copia carnetului de muncasi a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata
-copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6
luni anterior desfasurarii concursului de catre medicul de familie al candidatului
-cazierul judiciar
-declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste lipsa calitatii de lucrator
al securitatii sau colaboratoral acesteia, in conditiile prevazute de legislatia specifica
-dosarplic

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă legalizate sau însoţite de
documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către
secretarul comisiei de concurs.

Data, ora şi locul sau locația desfăşurării probei scrise: 19.03.2021, ora 10.00 —

consilier achizitii publice; sediul Primariei Comunei Eftimie Murgu,nr. 265, judetul
Caras Severin. Interviul va avea locla o data ulterioara, comunicata in lista de afisare
a rezultatelor probei scrise, cu prevederilor art. 56 din Hotararea de Guvern nr.



611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei
functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare.

Durata normală a timpului de muncăeste de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

Bibliografie concurs:

e Constituția României;
* O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, titlul ! siII, partea VI-a ,

e 0.UG. nr. 137 / 2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor fomelor de
discriminare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

* Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

e Legca nr. 98/2016, privind achizitiile publice, cu modificarile și completarile
ulterioare;

e ILG. nr. 395/2016, actualizata, Normele metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achiziție publica/acordului-cadru din Legea
nr.98/2016 privind achizitiile publice.

Atributii: Conform fişei postului vacant.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primăriei comunei Eftimie Murgu, nr.

265, judetul Caras Severin, persoană de contact: Imbrescu Liviu — secretar gencral al

comunei.
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