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A N U N Ţ 

        Primăria comunei Strunga , judeţul Iaşi, în conformitate cu prevederile art. 

58 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul  funcţionarilor publici, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare şi ale art. 39, alin. 2 din H.G. nr. 611/2008, 

pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 

funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, organizează 

concurs de recrutare pentru ocuparea unei  funcţii  publice de execuţie vacante, 

din  cadrul aparatului de specialitate al primarului, după cum urmează : 

-  Consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul compartimentului de 

achiziţii publice. 

  -  Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei comunei Strunga , judeţul 

Iaşi. 

  -  Proba scrisă va avea loc în data de 11.05.2016, ora 10.00. 

  -  Interviul  va avea loc în data de 13.05.2016 , ora 10.00 

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la sediul Primăriei 

comunei Strunga , judeţul Iaşi  , până la data de 14.04.2016, orele 15.00 , 

începand cu data de 26.03.2016. 

  

Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Primariei comunei 

Strunga , judeţul Iaşi , la secretarul comunei  şi trebuie să conţină în mod 

obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu 

modificările şi completările ulterioare, respectiv: 

a) formularul de înscriere – se pune la dispoziţie de către secretarul comunei 

Strunga; 

b) copia actului de identitate; 

c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări; 

d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea 

în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei 

publice; 
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e) cazierul judiciar; 

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, conform O.U.G. nr.24/2008 ; 

h) curriculum vitae. 

Copiile de pe actele menţionate se prezintă în copii legalizate sau însoţite 

de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de 

catre secretarul comisiei de concurs. 

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS 

1. Condiţii generale :  candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale  

prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 

republicată , cu modificările şi completările ulterioare , după cum urmează ; 

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România; 

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;     

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi; 

d) are capacitate deplină de exerciţiu; 

 e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, 

atestată pe bază de examen medical de specialitate; 

 f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică; 

 g) îndeplineşte condiţiile  specifice pentru ocuparea funcţiei publice; 

 h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, 

contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, 

infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei 

infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei 

publice; 

 i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual 

de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; 

 j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege. 

2. Condiţii specifice :  studii superioare de lungă durată, absolvite cu 

diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul juridic , administrativ , 

economic , inginerie. 

Vechime : Nu este cazul. 

CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI 

A . Probele stabilite pentru concurs : 

- selecţia de dosare ; 

- proba scrisă ; 

- interviul . 



B. Dosarele se pot depune până la data de 14.04.2016  ora 15.00; 

C. Data organizării concursului: 

- proba scrisă – 11.05.2016,  ora 10.00 ; 

- interviul  -  13.05.2016,  ora 10.00. 
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privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 

publice şi a contractelor deconcesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, 

M.Of. partea I , nr. 625/20.07.2006. 

    10. H.G. nr.1660/2006 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuireacontractelor de achiziție publice prin mijloace electronice din O.U.G. 

nr.34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, M.Of. partea I , nr. 978/07.12.2006. 

       11. Ordinul A.N.R.M.A.P. nr.509/2011 privind formularea criteriilor de calificare și 
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     12. Ordin nr.302/2011 – al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi 

Monitorizarea Achiziţiilor Publice privind aprobarea formularelor standard ale Procesului – 

verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor şi Raportului procedurii, aferente procedurilor de 

atribuire a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 

servicii, M.Of. partea I,  nr. 415/14.06.2011. 



  13. Instrucţiuni nr.1-A.N.R.M.A.P.- din iunie 2013 – emise în aplicarea prevederilor 

art.188 alin. (2) lit.d) şi art. 188 alin. (3) lit.c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 

34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de 

lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii - M.O. nr.371/21.06.2013; 

 14. Ordin nr.543/2366/1446/1489/1441/879/2013- pentru aprobarea Ghidului privind 
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Relaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0232/714440 

sau 0767/803872, în intervalul orar 09:00 – 15:00 de luni până joi, iar 

vinerea 09:00 – 12.00. 

 

 

PRIMAR, 

Prof.  LAZĂR  MARIANA 

 

 

 

Întocmit,  

Secretar comună ,  

Ureche Costel 
 
 

 


