ANUNŢ

Primăria municipiului Cluj-Napoca (str. Moţilor nr. 3, tel./fax: 0264-430240, site:
www.primariaclujnapoca.ro) organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie, vacante
la Serviciul achiziţii publice -Direcţia tehnică: inspector, clasa a I-a, grad profesional asistent (2 posturi).
1. Probele stabilite pentru concurs: selecţia dosarelor de înscriere, probă scrisă, interviu.
2. Condiţiile de desfăşurare a concursului:



Data până la care se pot depune dosarele de înscriere: în termen de maximum 20 zile de la data
publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.;
Data, ora şi locul organizării probei scrise: 07.11.2017, ora 10, Sala mare a Primăriei municipiului
Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 3 (intrarea str. Petru Maior nr.2).

3. Condiţiile de participare la concurs:
3.1. Condiţii generale menţionate la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor
publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3.2. Condiţii specifice prevăzute în fişa postului aferente funcţiei publice:
3.2.1 Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă - științe administrative, științe politice, științe inginerești ;
3.2.2. Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 1 an
3.2.3. Cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu.
4. Bibliografia de concurs este următoarea:
1. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
2. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
3.Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
4. Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;.
5. Hotărârea de guvern nr. 395/2016, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică/acordului – cadru din Legea nr. 98/2016 privind
achizițiile publice;
6. Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
7. Hotărârea de Guvern nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții
finanțate din fonduri publice.
Dosarul de concurs va fi depus la secretariatul comisiei de concurs (cam. 99, et. II) şi va conţine:
a) formularul de înscriere (se obţine de la secretariatul comisiei de concurs);
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) copia carnetului de muncã sau, dupã caz, o adeverinţã care sã ateste vechimea în muncã şi, dupã caz, în
specialitatea studiilor necesare ocupãrii funcţiei publice;
e) cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie rãspundere. În acest caz, candidatul
declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul
documentului pe tot parcursul desfãşurãrii concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrãtoare de la data
la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ
de numire. H.G. 611/2008);
f) adeverinţa 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;
g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie
politică.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se
certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii
legalizate.
Afişat, astăzi, 29.09.2017

