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ANUNȚ 
 

Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor Hunedoara  

organizează, în temeiul 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 și ale art. 618 art. (1) lit. b) din  

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 - Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, concurs pentru ocuparea, pe perioadă 

nedeterminată, a  funcției publice vacante: 

• 1 post de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional 

superior, Serviciul economic, resurse umane, relații publice, 

administrativ.  

Concursul se va organiza la sediul Direcției Publice Comunitare de 

Evidență a Persoanelor Hunedoara, b-dul Decebal, bl. P, parter  în data de 

17.12.2021, ora 11 – proba scrisă, iar interviul – în termen de maxim 5 zile 

lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul instituției, doar acei 

candidați care au obținut la proba scrisă minimum 50 puncte. 

Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada: 16.11.2021 - 

06.12.2021, inclusiv. Dosarul trebuie să conțină în mod obligatoriu 

documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului 611/2008, cu 

modificările și completările ulterioare, respectiv: 

a) formularul de înscriere; 

b) curriculum vitae, modelul comun european; 

c) copia actului de identitate; 

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care 

atestă efectuarea unor specializări și perfecționări; 

e) copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinței eliberate de 

angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după 

caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice; 

f) copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, 

eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de 

familie al candidatului; 

g) cazierul judiciar; 
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h) declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii 

corespunzătoare din formularul de înscriere sau adeverința care să ateste lipsa 

calității 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 și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de 

Ministerul Sănătății Publice. Copiile de pe actele de studii se prezintă în copii 

legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru 

conformitatea 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 târziu de data și ora organizării interviului, 

sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.  

 Concursul va consta în 3 etape, respectiv: selectarea dosarelor de 

concurs, proba scrisă, interviu. Selectarea dosarelor și afișarea rezultatelor în 

urma selectării dosarelor se va face în termen de maximum 5 zile lucrătoare de 

la data expirării termenului de depunere a dosarelor. 

Condiții generale:  

− candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 465, 

alin. (1), (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 - Codul 

administrativ, respectiv: 

a) are cetățenia română și domiciliul în România; 

b) cunoaște limba română, scris și vorbit; 

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniți; 

d) are capacitate deplină de exercițiu; 

e) este apt din punct de vedere medical și psihologic să exercite o funcție 

publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de 

specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare 

psihologică organizată prin intermediul unităților specializate acreditate în 

condițiile legii; 

f) îndeplinește condițiile de studii și vechime în specialitate prevăzute de 

lege pentru ocuparea funcției publice; 

g) îndeplinește condițiile specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea 

funcției publice; 

h) nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, 

contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, 

infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei 

infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea 

funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, 

amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei; 

i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita 

profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre 

judecătorească definitivă, în condițiile legii; 
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j) nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul 

individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani; 

k) nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile 

prevăzute de legislația specifică. 

 

Condiții specifice:  

pentru ocuparea  postului de consilier achiziții publice, clasa I, grad 

profesional superior în cadrul Serviciului economic, resurse umane, 

relații publice, administrativ: 

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau 

echivalentă,  

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice 

de execuție: minimum 7 ani. 

 

Bibliografie 

 

1. Constituția României, republicată; 

2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ (Partea I, Partea III, 

Partea VI), cu modificările și 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 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 National de Soluţionare a 

Contestaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

7. Hotărârea Guvernului 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; 

8. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de 

control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru 

de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a 

contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, cu 

modificările şi completările ulterioare. 
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TEMATICĂ: 

 

Drepturi, libertăţi şi îndatoriri fundamentale; 

Autorităţile publice. Preşedintele României, Parlamentul, Guvernul şi 

raporturile Parlamentului cu Guvernul; 

Atribuţiile şi deciziile Curţii Constituţionale; 

Administraţia publică centrală de specialitate; 

Funcţia publică şi funcţionarul public – Definiții. Statutul funcționarilor 

publici; 

Norme privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi 

libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la 

ură şi discriminare; 

Egalitatea de şanse şi tratament. Definiţii în această materie. Egalitatea 

de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii. 

Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea 

la luarea deciziei. Sesizări/reclamații privind discriminarea pe criteriul de 

sex. 

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

completările ulterioare – în integralitate; 

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 – în integralitate; 

HG 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 – în integralitate; 

OUG nr. 98/2017 privind funcţia de control ex/ante al procesului de 

atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a 

contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune 

de lucrări şi concesiune de servicii, cu modificările şi completările 

ulterioare – în integralitate. 

 

 Coordonate de contact: Direcția Publică Comunitară de Evidență a 

Persoanelor Hunedoara, Deva, b-dul Decebal, bl. P, parter – Serviciul 

economic, resurse umane, relații publice, administrativ. tel.:+40254.232510, 

Fax: +40254.232511, mail: dpcep@evidentahunedoara.ro, persoana de contact: 

Birău Maria Magdalena   – inspector. 

 

Afișat azi, 16.11.2021 
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