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Nr.1321/02.04.2020
ANUNȚ
Primăria Comunei Cungrea organizează CONCURS DE RECRUTARE pentru ocuparea
funcției publice de execuție de consilier clasa I, grad profesional asistent, nivel studii superioare
la Compartimentul Achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Cungrea, județul Olt
A. DENUMIREA POSTULUI
Consilier achiziții publice clasa I, grad profesional asistent, nivel studii superioare, la
Compartimentul Achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Cungrea, județul Olt.
B. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS:
a) Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 465 din Ordonanța de
Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare.
b) Condiții specifice:
a) vechime în specialitatea studiilor minim 1 an;
b) studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă.
C. ACTE OBLIGATORII LA DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS
1. cerere de înscriere la concurs adresată Primăriei Comunei Cungrea;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după
caz;
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea
unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
4. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, până la data de 31.12.2010, raportul per
salariat din Registrul REVISAL sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în
meserie şi/sau în specialitatea studiilor, începând cu data de 01.01.2011;
5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l
facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6
luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile
sanitare abilitate;
7. curriculum vitae.
8. alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.
 Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele
emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
 În cazul documentului prevăzut la punctul (5), candidatul declarat admis la
selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are
antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului
judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 Copiile de pe actele prevăzute mai sus vor fi însoţite de documentele originale în

vederea verificării conformităţii copiilor cu originalul.
Dosarele de concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului la
sediul Primăriei Cungrea, între orele 800 – 1600 (luni – vineri).
D. PROBE DE CONCURS
1.Proba scrisă
2.Interviul
E. CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
1. Data și locul depunerii dosarelor de înscriere la concurs: 02.04.2020 – 21.04.2020 la sediul
primăriei Cungrea.
2. Selecţia dosarelor de înscriere: 21.04.2020 - 30.04.2020
3. Data probei scrise: 04.05.2020, Ora - 10:00
4. Data probei de interviu: 06.05.2020, Ora - 10:00
5. Locul desfăşurării probelor – Sediul Primăriei Comunei Cungrea
F. BIBLIOGRAFIE
1. Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare;
2. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.
98/2016 privind achizițiile publice., cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor
procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, cu modificările şi
completările ulterioare;
5. Hotărârea de Guvern nr. 921/2011 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente
procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, cu modificările şi completările ulterioare
6. 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;
7. Ordinul ANRMAP nr.509/2011 privind formularea criteriilor de calificare și selecție;
8. REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/7 AL COMISIEI din 5 ianuarie
2016 de stabilire a formularului standard pentru documentul european de achiziție unic.
9. Ordonanţă de Urgenţă nr. 107/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu
impact în domeniul achiziţiilor publice;
10. Constituţia României
G.MENŢIUNI
Relaţii suplimentare se pot obţine de la Secretarul General al Comunei Cungrea, telefon
0249468603, persoană de contact Dobre Carmen Cristiana.
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