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U.A.T. Municipiul Tecuci cu sediul in Ioc. Tecuci str. 1 Decembrie 1918 nr.66, judetul
Galati in baza Legii 1 88/1 999,organizeaz ă concurs de recrutare pentru ocuparea functiilor publice
vacante de
- A. 1 functie publica de conducere de Sef Birou Achizitii;
B 1 functie publica de executie de consilier, grad profesional s*iperior - din cadrul
Biroului Fonduri Europene;
1 functie publica de executie de consilier, grad profesional principal - din cadrul
Comp. Corpul de Control aI Primarului;
1 functie publica de executie de consilier, grad profesional debutant - din cadrul
Serv. Comunicare si Registratura;
Condiţii de participare:
Candidaţii trebuie să indeplinească următoarele condiţii generale prevăzute de art. 54 din
Legea nr. 1 88/1 999 privind Statutul func ţionarilor publici (r2), cu modific ările si completările
ulterioare.
A. Pentrufunc ţiaj,ublica de conducere SefBirou Acliizilii
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplom ă , respectiv studii superioare de lungă
durată , absolvite cu diplom ă de licen,tă sau echivalentă în stiinte administrative sau stiinte
economice sau matematîca si stiinte ale naturii sau stîintejuridice ;
- studii de master saupostuniversitare in domeniul adminisiratieipublice, management ori
in specialitatea studiilor necesare exercitariifunctieipublice;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercităriifuncţieipublice: mînim 2 ani
B. Pentru func ţia publica de execu ţie de consilier, grad profesional suj,erior din cadrul
Biroului Fonduri Europene;
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplom ă, respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplom ă de licen,tă sau echivalentă în domeniul stiintelor ingineresti
sau stiintelor economice sau stiintelor administrative sau stiintelor juridice;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercităriifuncţieipublice : minim 9 ani
Pentru func ţia publica de execu ţie de consilier, grad profesional principal din cadrul
Corpul de Control al Primarului;
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplom ă, respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplom ă de licenţă sau echivalentă în domeniul stiinte juridice
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercităriifuncţieipublice : minim 5 ani
Pentrufunc ţia publica de execu ţie de .consilier, gradprofesional debutant din cadrul Serv.
Comunicare si Registratura;
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplom ă, respectiv studii superioaie de lungă
durată, absolvite cu diplom ă de licenţă sau echivalentă în domeniul stiintelor economice

Concursul se va desfasura in data de 16.042018 la sediul institutiei
- proba scrisa: 16.04.2018 , ora 10,00 1
- data si ora interviului vor fi comunicate ulterior,
Dosarul de concurs va cuprinde documentele prevazute in art.49 din Hot ărârea Guvcrnului nr.
61 1/2008 Jcntru aprobarea norrnelor privind organizarea si dezvoltarea carierei fuiic ţionarilor
publici,riiodificată si completată de H.G.1173!2008.

Copiile dupa actele depuse la dosarul de concurs se vor prezenta insotite de documentele
originale care vor fi certificate pentru confon»itate de catre secretarul comisiei de concurs sau in copii
legalizate .

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 de zile de la data publicăT°ii
anunţului în Monitorul Oficial al României , PaNtea a-III-a (15. 03. 2018-04. 04. 2018-ora 1 S00).
Selectia dosarelor se va face in termen de 5 zile lucr ătoare de la data limita de depunere a
dosarelor de concurs.
Persoanele de contact pentru eventualele probleme sunt d-na Neacsu Aura-Felicia, consilier
asistent Compartiment Resurse Umane SSM si d-na Arhip Rodica, consilier principal, telefon
0372364111, e-mail:aura.munteanu @primariatecuci.ro, rodica.arhip@ primariatecuci.ro .

Cu deosebit ă consideratie
Primar,
Cătălin Constantin Hurdubae
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Comp. Resurse Umane, SSM
Cons. Vîrlan Mihaela
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Bibliografie
Sef Birou Achizitii

1 .Constitutia Romaniei;.
2.Legea nr. 1 88/1 999 privind Statutul functionarilor publici republicata cu modificarile si
completarile ulterioare;
3.Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduit ă a funcţionarilor publici republicata cu modificarile si
completarile ulterioare;
4. Legea nr.98/201 6 privind achizitiile publice republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
5 HG nr 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achizi ţie publică!acordului - cadru din Legea nr 98/2016 privind achizi ţiile
:•
publice
.
6 Legea nr 101/2016 pnvmd remediife şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de
achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucr ări şi concesiune de
servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a
Contestaţiilor
7 O U G rir 30/2006 pnvind funcţia de venficare a aspectelor procedurale aferente procesului de
atribuire a contractekr de achizi ţie publică,, a contractelor de concesiune de lucr ări publice şi a
. contractelor de concesiune de servicii •
•
8 Legea nr. 500/2002 pnvmd finan ţele publice republicata cu modificanle si completarile ultenoare,
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1. Constitutia Romaniei;
2. Legea nr.188/1999 republicata privind Statutul functionarilor publici;
3. Legea nr. 7/2004, actualizata, privind Codul de conduita a functionarilor publici;
4. Ghidul general a solicitantului, privind Programul Operational Regional 20142020;
5. Legea 215/2001 privind administratia publica locala,_republicata, modificata si
completata;
6. OUG nr. 66/20 1 1 privind prevenirea constatarea si sanctionarea neregulilor
aparute in obtinerea fondurilor europene si /sau a fondurilor publice nationale
aferente acestora;
7. Legea nr. 3 15/2004, privind dezvoltarea regional ă în România;
8. Hotărârea nr. 907/20 1 6 privind etapele de elaborare

şi conţinutul-cadru al

documentaţ iilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investi ţii
finanţate din fonduri publice.
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BIBLIOGRAFIE
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SERVICIUL COMUNICARE SI REGISTRATURA

1. Constitutia Romaniei
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicata cu
modificarile si completarile ulterioare

3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduit al functionarilor publici
republicata cu modificarile si completarile ulterioare
4. Legea 215/2001 a Administratiei publice locale republicata cu modificarile
si completarile ulterioare

5. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor
cu modificarile si completarile ulterioare
6. Legea nr. 544/2001 privind liberal acces la informatiile de interes public, cu
modificarile si completarile ulterioare

7. Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu character personal si libera circulatie a acestor date
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