
ANUNŢ 

privind concursul de recrutare pentru funcţia publică de execuţie 
inspector clasa 1 gradul asistent, cu atribuţii de investiţii şi achiziţii publice, 

post vacant în Compartimentul de urbanism, autorizare construcţii, 
investiţii, achiziţii publice, aparatul de specialitate al primarului comunei 

Vama Buzăului, judeţul Braşov 

Primăria comunei Vama Buzăului organizează concurs de recrutare pentru funcţia publică de execuţie 
inspector clasa 1 gradul asistent, cu atribuţii de investiţii şi achiziţii publice. 

Proba scrisă se va desfăşura la data de 30 ianuarie 2019, ora 10,00. 

Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei comunei Vama Buzăului, sat Vama Buzăului, nr. 425, 
judeţul Braşov. 

Condiţii de participare: 
a) Condiţii generale: 
-cetăţenie română şi domiciliul în România; 
-să cunoască limba română scris şi vorbit; 
- are vârsta de minimum 18 ani împliniţi; 
- are capacitate deplină de exerciţiu; 
- are o stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe bază de examen medical de specialitate; 
-îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică; 
- să nu fi avut condamnări, 
-să nu îi fi încetat raporturile de serviciu/ raporturile de muncă pe motive disciplinare în ultimii 7 ani; 
-să nu fi desfăşurat activitate de poliţie politică. 

b) Condiţii specifice: 
- studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specialitatea 

studiilor: juridice, administrţie publică, de inginerie tehnică, sau economice; 
-cel puţin 1 an vechime în specialitatea studiilor absolvite. 
Dosarul de concurs va contine: 
-formularul de înscriere (anexa 3 la H G 611/ 2008), completat şi semnat; 
-actul de identitate şi copie xerox a acestuia; 
-certificatele de stare civila şi copii xerox ale acestora; 
-documentele care atesta nivelul si specialitatea studiilor, originale si copii xerox ale acestora; 
-copie a carnetului de munca şi/sau adeverinţa care să ateste vechimea în muncă; 
-copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie 

al candidatului, în formatul standad stabilit de Ministerul Sănătăţii publice; 
-certificatul de cazier judiciar; 
-curriculum vitae, modelul comun european; 
- declaraţie pe proprie răspundere din care să reiasă că nu a făcut poliţie politică. 

Dosarele se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunţului in Monitorul Oficial al 
României, partea a III-a, la sediul Primăriei comunei Vama Buzăului, judetul Braşov. 
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Bibliografia propusa pentru concurs: 
-pentru proba scrisă: 

1. Constituţia României; 
2. Legea nr. 188/1999- privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările 

şi completările ulterioare; 
3. Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
4. Legea nr. 7/2004 - privind Codul de conduită a funcţionarilor publici republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
5. Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
6. Hotărârea nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din 
Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

7. Legea nr.101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor 
de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi 

concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de 
Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările şi completări le ulterioare; 

8. O.U.G. nr.58/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact 
asupra domeniului achiziţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

9. ORDIN 281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al 
achiziţiilor publice şi Programului anual al achiziţiilor sectoriale; 

10. LEGEA nr. 50/1991, republicată, (r2), cu modificările şi complertările ulterioare privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii. 

11. Hotărârea nr.273/1994 pentru aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de 
construcţii şi instalaţii aferente acestora. 

-pentru interviu ( pentru candidaţii care vor fi declaraţi admişi după proba scrisă ): 
-criterii de evaluare: 

1. abilităţile de comunicare; 
2. capacitatea de analiză şi sinteză; 
3. abilităţile impuse de funcţie; 
4. motivaţia candidatului; 
5. comportamentul în situaţiile de criză 

Relatii suplimentare -ta sediul Primariei comunei Vama Buzaului, telefon 0268 288505 • 

PRIMAR, 
Tiberiu Nicolae CHIR! 

Întocmi, 
Claudia-Ramona LĂPĂZAN 

JP.r011 

SECRETAR, 
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