
PRIMA.RIA COMUNEI DUMITRA 
ROMANIA, ITJDETUL BISTRITA-NASAUD, Localitatea Dumitra, nr. 140 

Tel./fax 0263/380018; 380140; dumitra@bn.e-adm.ro 

NR. 2749 DIN 30.06.2022 
OBIECT:ANUNTCONCURSRECRUTARE 

' 

ANUNT 
' 

In conformitate cu prevederile ait. 618(2) din Ordonanta de urgenta a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile 

ulterioare ~i ale Hotararii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 
organizarea §i dezvoltarea carierei funcfionarilor publici, republicata, cu modificarile 

~i completarile ulterioare, Primaria Dumitra organizeaza concurs de recrutare pentru 

ocuparea funcpei publice de executie vacante de consilier achizifii pub/ice, c/asa I, 
grad profesional debutant, Compartiment implementare proiecte, din cadrul aparatului 

propriu de specialitate al primarului comunei Dumitra, judetul Bistrita-Nasaud. 

Denumirea functiei: CONSILIER ACHIZI'fll PUBLICE, CLASA I, GRAD 
PROFESIONAL DEBUTANT, Compartiment implementare proiecte 

Durata normala a timpului de munca: 8 ore/zi, 40 ore /saptamana. 

Concursul se va organiza la sediul Primariei comunei Dumitra, loc. Dumitra, nr. 140; 

judetul Bistrita-Nasaud. 

Data de publicare a anunfului : 30 IUNIE 2022, pe site-ul Primariei comunei 
Dumitra, judetul Bistrita-Nasaud (www.primariadumitra.ro) ~i pe site-ul Agentiei 

Nationale a Functionarilor Publici. 
' ' 

Perioacla de depunere a dosarelor de 'inscriere la concurs: 1n termen de 20 zile de 

la data publicarii anuntului, respectiv 1n perioada 30 IUNIE - 19 IULIE 2022, la 

sediul Primariei comunei Dumitra. 

Selectie dosare: 20 IULIE - 26 IULIE 2022 
' 

Proba scrisa: 17 AUGUST 2022, ora 10 °0 la sediul Primariei comunei Dumitra. 

Interviul - in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise. 



Conditii de participare: 
A) conditii de studii: studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau 
echivalenta 'in domeniul ~tiinte economice; 
B) conditii de vechime in specialitate: NU necesita vechime 'in specialitatea studiilor 
necesare exercitarii functiei publice. 
C) alte conditii specifice: curs de perfectionare/specializare tn domeniul achizitiilor 
publice, absolvit cu diploma/certificat/atestat emis/a 1n conditiile legii. 
D) conditii generale pentru ocuparea functiei publice: 

Poate ocupa o functie publica persoana care 1ndepline~te urmatoarele conditii: 
a) are cetatenia romana ~i domiciliul 1n Romania; 
b) cunoa~te limba romana, scris ~i vorbit; 
c) are varsta de minimum 18 ani 'impliniti; 
d) are capacitate deplina de exercitiu; 
e) este apt din punct de vedere medical ~i 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 1n conditiile legii; 

f) 'indepline~te conditiile de studii ~i vechime 'in specialitate prevazute de lege 
pentru ocuparea functiei publice; 

g) 'indepline~te conditiile specifice, conform fi~ei postului, pentru ocuparea 
functiei publice; 

h) nu a fost condamnata pentru savar~irea unei infractiuni contra umanitatii, 
contra statului sau contra autoritatii, infractiuni de coruptie sau de serviciu, 
infractiuni care 'impiedica 111faptuirea justitiei, infractiuni de fals ori a unei 

.. Jnfractiuni savar~ite cu intentie care ar fa~e-o ~c9mp~t~bil,a <?~ exercitarea functiei 
publice, cu exceptia situatiei 'in care a intervenit i·eabilitarea, 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 savar~it fapta, prin hotarare 
judecatoreasca definitiva, 'in conditiile legii; 

j) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a 1ncetat contractul 
individual de munca pentru motive disciplinare 1n ultimii 3 ani; 

k) nu a fost lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, 1n conditiile 
prevazute de legislatia specifica. 

Dosarul de concurs: 
In vederea paiticiparii la concurs, 111 perioada 30 IUNIE 2022 - 19 IULIE 2022 
candidatii depun dosarul de concurs, care contine In mod obligatoriu: 

a) formularul de 111scriere (se pune la dispozitie de catre Primaria Dumitra) 
b) curriculum vitae, modelul comun european; 
c) copia actului de identitate; 



d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor ~i altor documente care atesta 
efectuarea unor specializari ~i perfectionari; 

e) copia carnetului de munca ~i a adeverintei eliberate de angajator pentru 
perioada lucrata, care sa ateste vechlmea In mun ca ( daca este cazul); 

f) copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu 
eel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al 
candidatului; Adeverinta care atesta starea de sanatate trebuie sa contina, in clar, 
numarul, data, numele emitentului ~i calitatea acestuia, 1n formatul standard stabilit 
prin ordin al ministrului sanatatii. 

g) cazierul judiciar 
h) declaratia pe propria raspundere, prin completarea rubricii corespunzatoare 

din formularul de 'inscriere, sau adeverinta care sa ateste lipsa calitatii de lucrator al 
Securitatii sau colaborator al acesteia, 'in conditiile prevazute de legislatia 
specifica. 

Bibliografia/ tematica: 
a) Constitutia Romaniei, republicata; 
b) Partea a III-a ~i Partea a VI-a din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completari le 
ulterioare; 

c) Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea ~i sanctionarea 
tuturor formelor de discriminare, republicata, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare; 

d) Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de ~anse ~i de tratament 'intre femei ~i 
barbati, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

e) Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare; 

f) 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 ~i completarile ulterioare; 

g) O.U.G. 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 ~i a contractelor de concesiune de 
iucrari ~i concesiune de servicii; 

h) HG nr. 419/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Ordonantei 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 ~i a 
contractelor de concesiune de lucrari; 

i) Legea ru·. 101/2016 privind remediile ~i caile de atac In materie de atribuire 
a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale ~i a contractelor 
de concesiune de lucrari ~i concesiune de servicii, precum ~i pentru 



organizarea ~i functionarea Consiliului National de Solutionare a 
Contestatiilor; 

j) Ordinul A.N.R.M.A.P. nr. 509/2011 privind formularea criteriilor de 
calificare ~i selectie; 

k) Ghidul privind ,,Strategia de contractare" - anap.gov.ro 

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor 
Primaria comunei Dumitra, loc. Dumitra nr. 140, judetul Bistrita-Nasaud 
Persoana de contact: BODIU-MURE$AN MARIA-VETURJA, SECRETAR 

GENERAL AL COMUNEI DUMITRA 
Telefon: 0263380018, e-mail: dumitra@bn.e-adm.ro 

PRIMAR, 
GHEORGHE BALAJAN 


