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A N U N Ț 

 
         Primăria comunei Gura Teghii, județul Buzău, în baza prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, a H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea 

și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare și a art. II 

din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri 

pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19, organizează, la sediul 

instituției din Gura Teghii, str. Carpați, nr. 1 , concurs de recrutare în data de 03.11.2021, ora 

9,00   pentru ocuparea unei funcții publice de execuţie temporar vacante de consilier achizitii  

publice, grad profesional,  asistent  din cadrul compartimentului” FINANCIAR , CONTABILITATE, 

IMPOZITE SI TAXE , ACHIZITII PUBLICE” 

   

         Calendarul de desfășurare a concursului: 

1. Proba scrisă se va desfășura în data de 03.11.2021 ora 09,00. Pentru a fi declarat 

,,admis” la proba scrisă punctajul pentru funcțiile publice de execuție este de minimum 50 puncte. 

Proba scrisă va avea loc la sediul Primăriei  Gura Teghii, situata în comuna Gura Teghii, str. 

Carpați nr. 1, județul Buzău. 

2. proba interviu, în termen de 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul 

instituției, doar acei candidați care au obținut la proba scrisă minimum 50 puncte. 

 

      Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 465 alin.(1) din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 

      Condițiile de participare la concurs sunt: 

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în  

ştiinţe economice; 

- vechime în specialitatea  studiilor: minimum 1 an ; 

 

 

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei Gura Teghii, în perioada 

18.10.2021-25.10.2021, inclusiv și vor conține în mod obligatoriu următoarele documente: 

a) Formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008; 

b) Curriculum vitae, model comun european; 

c) Copia actului de identitate; 

d) Copiile diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor 

specializări și perfecționări; 
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e) Copia adeverinței care atestă starea de sănătate  corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 

luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; 

f) Cazier judiciar; 

g) Declarația pe proprie răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul 

de înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calități de lucrător al Securității sau 

colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică. 

• Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului 

calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului  sănătății. Pentru 

candidații cu dizabilități , în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă 

starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de 

handicap, emis în condițiile legii. 

• Copiile de pe actele necesare înscrierii, precum și copia certificatului de încadrare într-un 

grad de handicap se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care 

se certifică pentru conformitatea cu originalul de către  secretarul comisiei de concurs. 

• Copiile actelor necesare înscrierii se prezintă în copii legalizate sau insoțite de documentele 

originale, care se certifică pentru confirmarea cu originalul de către secretarul comisiei de 

concurs. 

• Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere. În acest caz, 

candidatul declarat admis la selecția dosarelor are obligația de a completa dosarul de 

concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai 

tarziu de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ 

în numire. 

 

             

Bibliografia: 

1. Constituția României, republicată; 

2. Titlul I şi II ale Părţii a VI-a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

pmodificările şi completările ulterioare; 

3. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

5, Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările şi modificările ulterioare; 

6. Hotărârea de Guvern 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; 

7.Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, TITLUL IX Impozite şi taxe locale. 

8. Legea nr. 207/2015, privind Codul de Procedura Fiscala, 

 



 Tematica: 

              1.Reglementari privind respectarea demnitatii umane. 

              2.Reglementari privind protectia drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului. 

             3.Reglementari privind prevenirea si combaterea incitarii la ura si discriminare. 

             4.Reglementari privind  privind administraţia publică locală, funcţionarii publici şi 

personalul   contractual din administraţia publică şi răspunderea administrativă; 

  5.Cunoaşterea legislaţiei privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare; 

 6.Cunoaşterea legislaţiei privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi 

bărbaţi 

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

ulterioare; 

       8. Hotărârea de Guvern 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; 

9.Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, TITLUL IX Impozite şi taxe locale. 

10. Legea nr. 207/2015, privind Codul de Procedura Fiscala; 

 Bibliografia, tematica și atribuțiile stabilite în fișa postului, precum și alte date necesare 

desfășurării concursului se vor afișa în data de  pe pagina de internet a Primăriei comunei Gura 

Teghii, la secțiunea - "Concursuri". 

 Persoană de contact: DOROICAN DANIEL -secretar general al comunei Gura Teghii 

 

 Vă mulţumim. 

 

 Cu stimă,  

 

PRIMAR, 

MICLERU GHEORGHE 
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