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  Primăria comunei Vulcana Pandele, cu sediul în Vulcana Pandele, strada Principală nr.9, judeţ 

Dâmboviţa, organizează concurs de recrutarepentru funcţia publică de execuţie vacantă de inspector, clasa I, 

grad profesional superior, în cadrul  Compartimentului Achiziţii-Investiţii. 

 

Condiţii de participare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă: 

 

Condiţii generale: 

   -cele prevăzute de art. 54 din Legea 188/1999, (r
2
) ; 

 

Condiţii specifice: 

    - studii  universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu 

diplomă de licenţă sau echivalentă în următoarele domenii fundamentale, stabilite conform HG. Nr. 140/2017: 

ştiinţe inginereşti, ştiinţe sociale, ştiinţe umaniste şi arte.  

  -   perfecționări (specializări): în domeniul achizițiilor; 

  - vechime în specialitatea studiilor, potrivit art. 57, alin. 5 lit a din Legea 188/1999 de  minim 7 ani. 

 

Data şi locul desfăşurării concursului : 

- 13.05.2019, orele 10
00  

- proba scrisa; 

-  Interviul se va stabili conform art.56 din HG 611/2008 cu modificările și completările ulterioare. 

Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei comunei Vulcana Pandele, din comuna Vulcana Pandele, 

str. Principală, nr.9, judeţ Dâmboviţa . 

 

 Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei comuneiVulcana Pandele, în termen de 20 

zile de la data publicării  în Monitorul Oficial, partea a III-a, la secretarul comisiei de concurs. 

 

 

 Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: 

- Adresa de corespondenta: str. Principala, nr. 9, com. Vulcana Pandele, jud. Dambovita; 

- Tel: 0245708728; fax:0245230340; e-mail office@vulcanapandele.ro. 

Dosarul de înscriere la concurs trebuie sa conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 49 

din H.G nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare. 

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul Primăriei comunei Vulcana 

Pandele şi pe site-ul www.vulcanapandele.ro 
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CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS 

 

 Condiţii generale : 

 

Poate participa la concursul organizat pentru ocuparea unei funcţii publice persoana care: 

   a) are cetatenia romana si domiciliul in Romania; 

   b) cunoaste limba romana, scris si vorbit; 

   c) are varsta de minimum 18 ani impliniti; 

   d) are capacitate deplina de exercitiu; 

   e) are o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza, atestata pe baza de examen  

medical de specialitate; 

   f) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra 

autoritatii, infractiuni de coruptie si 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; 

    g) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive 

disciplinare in ultimii 7 ani;  

   h) nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege. 

 

Condiţii specifice : 

 

    - studii  universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu 

diplomă de licenţă sau echivalentă în următoarele domenii fundamentale, stabilite conform HG. Nr. 140/2017: 

ştiinţe inginereşti, ştiinţe sociale, ştiinţe umaniste şi arte.  

-   perfecționări (specializări): în domeniul achizițiilor; 

  - vechime în specialitatea studiilor, potrivit art. 57 alin. 5 lit (a) din Legea 188/1999 -  minim 7 ani. 

 

 

BIBLIOGRAFIE 

Privind organizarea concursului de recrutare 

pentru ocuparea  pe perioadă nedeterminata a funcției  publice de execuție vacante de Inspector, grad 

profesional superior,  în cadrul Compartimentului Achizitii-Investitii 

 
1. Constitutia României, republicată. 

2. Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 (r1), cu modificările şi completările ulterioare 

3. Legea nr. 188/1999 (r2) privind Statutul functionarilor publici, cu modificările şi completările 

ulterioare 

4. Legea nr. 7/2004 (r1) privind Codul de conduită a functionarilor publici, cu modificările şi 

completările ulterioare 

5. Hotărârea nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrărilor de constructii şi 

instalatii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare 

6. Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi continutul - cadru al documentatiei tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice 

7. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările şi completările ulterioare 

8. Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achizitie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 

achizitiile publice  

 


