
AGENTIA NALA A FUNCT|ONAR|LOR PUBLtCt

Promovim PtRFORMANIA, punem in valoare OAMENII d.in serviciut pubticl
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PRIMARIA COMUNET lVESTt, judefut GALAT|, pubtic5
ocuparea unor funclii publice de executie vacante
5i completirile ulterioare

anunlul privind organizarea concursului de recrutare pentru
in baza Art. 618 alin. (3) din codul administrativ, cu modificirile

Responsabilitatea privind legalitatea Pi corectitudinea informaliilor din continutul anuntului de concurs publicat pe site-ul Agen{iei ;i incadrarea in
temeiurile legale previzute de actele normative aparlin in exclusivitate autoriteiii sau institutiei publice organizatoare a concursului.
lnformafii concurs

Tip concurs: Recrutare pe funclie pubticx de execulie vacanti in afara Agenliei
Data de sustiner-e a probei scrisei 20.03.2023, ora 10100

In cadrul concursului se desfSSoari proba suptimentari cle testare a cuno5tinfetor pc
Data ;i ora probei de interviu se va afiga pe site-ut institu[iei care organizeazX concursuI odati cu afiyarea rezLlttatelor probei scrise.
Localia de desfiEurare a concursutui: Primiria comunei lvelti, judeiut Gatali - Sata de Consitiu
Stare concurs: Programat
Observalii suplirnentare:
Perioada de depunere a dosaretor: 15,02.2023. 06.03.2023

Locul desfasurarii probei/probetor suptimentare:
- Proba lT, 1 6.01.2023 1 1:00:00, primHrja comunei lvetti, judelut Gatali

Persoana de contact: Voinea Litiana Etena, lnspector asistent
Tetefon: 0757 6127 64, Fax: 02368i3726
E-mait: ivesti@gt.e-adm.ro

Data afiSSrii: 15.02.2023, ora 00:00

lnforrrlalii pctsturi scoase ta concurs

Consitie r .rchizi!ii pubtice

Descriere post

Clasa: I

Grad: principaI

Sala de Consitiu

I ip cor,rpart inte0r: COMP RTIi\il.tT

DCNUMiTE COMPATtiMCNt: URI]ANISM, CADASTRU, AMENAJAREA TERITORIULUI, DISCIPTINA iN
coNSrRUCTil, tNVESTtllt, ACl.ltztTil puBUcE, MONIl.ORtZARE CONT.RACTE

Proba suplimcntarA lf: NU

Referen t
Dcscriere post

Clasa: lll

Crad: superior

Tip comparti,nent: tllROU

Denumire compartiment: IMpOZITE $l TAxE

Proba suptiruentari lT: NU

Condilii de parricipare

Perttru consitier achizitrii pubticc", clasa l, Gracl principat, CoMPARTIMENT uRBA,N|SM, CADASTRU, AMENAJAREATERITORTULUT, DtSCtpltNAitt consrnucltt,
INV[STtTil, ACHtZtTil pUBLtCE, MONTTORTZARE CONTMCTE

5tudii:

' studii Lrniversitare de ticenli absotvite cu diptomi de licenl6 sau echivalentb

Domenii de studiu: Drept (Donreniut de ticen!;), contabilitate (Domeniul de ticenfx), Economie (Domenir.rl de ticenft), Managenrent (Domeniul de ticenti),
Marketing (Domeniut de ticen!5), Finanle (Domeniut de ticen[i), gtiinle adrninistrative (Ramura de gtiinf5)

3r\
4HB

coMUNEt tVESTt

Localitaie: lVEST|

Localizarr. post

PRIMTiRtA coMUNEt tvEsTt

Localitate: IVESTI

Judet: GALATI



Vechirnea mjnimi in specialitatea stucliikrr: 5 ani
Durati tinlp de nrunci: Bh/zi . 40h/saptanrdna

Cerin!e lT:

Cuno$tinle Operare, Concepte de bazi ale tehnotogiei informatriei, in cadrut probei suplimerrtare, nivel mediu

Pentru Referent, Clasa lll, Grad superioq BIROU lMp0ZlTf ll TAXI

5tudii:

' studii uceale, respectiv studii rrredii ticeate, finatizate cu dipl.ornl de bacataureat
Vechjmea mininri in specialitatc,a stuiJiitor: 7 ani
Drrratil tirnp de murrci: Bh/zi - 40h/saptarnana

Cerin!e lT:

Cuno$tin!e operare, Concepte de bazi ate tehnotogiei informatriei, in cadrut probe.i suplimentare, n.ivel mediu

Blb[iografie gi tematici

Bibliografie gi tematici pentru consitier achizllii pubtice, Clasa l, Grad principal, coMpARTtMENT uRBANlsM, CADASTRU, AMENAJAREA
DISCIPLINAiN CONSTRUCTII, INVESTITII, ,ACI-IIZITII PUBLICE, MONITORIZARE CONTRACTE

TERITORIULUI,

1. Constitulia RomAniei, republicati

cu tematica lleg(ement,iri privind d|eptr,rrite, tibertitite ;i indatoririte fundamentate ale ceti!enitor. Autorit5lite pubtice

2' Ordonan!a Guvernutui nr.137/?000 privind prevenirea gi sancfionarea tuturor fornrelor de discriminare, repubticati, cu nrodificirite gi comptetirile
ulterioare

tuturor formelor de discriminare. Prevenirea si combaterea incitirii ta ura si d'iscrimirrare

3. Legea nr. 20217007 privind egatitatea de ganse ,i de tratanlent intre femei 9i blrbali, republicata, cu modificiirile gi comptetdrile ulterjoare

deciziitor

4' Tittut I 5i ll ale pirlii a Vl"a d'in Ordonanla cle urgen[5 a Guvernutui nr. 's7 12019 , cu moclificirite qi comptetiriLe utterioare

ctl tematica RegtementXri in domeniuI funcliei pubtice 5i a funcfionaritor pubtici. Dispozifii generate, StatutuI func!.ionaritor pubtici

5. Legea nr.9812016 privind achiziliite pubtice, modificirite gi comptetxrite utter.ioare

cu tematica sernnifjcaliile lernreni(or 9i expresiilor utitizate in cadrut Legii nr. gB/7016 privind achizifiite pubtice; Autoritali contractante; Domeniu de

Organizarea gi desfigurare,r proccdurii de atribuire; Executarea contractutui de achizifie publici/acordutui.cadru; Cazuri specifice cle incetare a
contractukii de achizilie pubticS; Contraven!ii ti sancliuni

6' HG nr'395/2016 perrtru aprobarea Normelor metodotogice cle aplicare a prevederitor referitoare [a atribuirea contractulul <ie achizifie pubtici/acordului"
cadru din Legea nr.98/20'16 privind achizifiite pubtice;, cu modificArile 5i completlrite utterioare

cu tematica llG nr'395/2016 pentru aprobal"ea Nortletor metodologice de apticare a prevederitor referitoare ta atribuirea contractutui de achizitie
publicd/acordului"cadru din Legea nr.91/2016 privind achizifiite pubtice, cu modificirite;i comptetirite ulterioare - integrat

7' HG nr' 907 /2016 privind etapele de etaborare $i conlinutut'cadru al documentaliitor tehnico-economice aferente obiectivetor/proiectetor de investilii
finantato iJin fonduri pubtice, cu nrodificirrite gi comptetdritc. utterioare

S Legea nr' 10112016 privind remediiLe 5i clite de atac in materie cle atribuire a contractetor de achizilie publicl, a contractetor sectoriate $i a
contractetor de concesiune de tucriri gi concesiune cle servicii, precum $i pentru organizarea 5i furrc[ionarea Consi[iutui Nafionat de Solu{ionare a
Contestalijtor, cu nrodificdrite pi conrptetirite ulterioare

cu tenratica capito[uI Ill " contesta!ia fonnulati pe cate adrninistrativ-jurisdic!ionatl

Bibliografie gi ternaticd pentru Referent, ctasa lll, Grad superior, BlRou lMp0zlrE gl rAXE

1, Constitufia RomAniei, repubticatl

cu ternatica Drepturite, tibertiti ;i indatoriri fundamentate

2. ordonan!a Guvernutui nr. 137/z}oa privind prevenirea ii sanclionarea tuturor
ulterioa re

fornre(or de discrirninare, repubticate, cu modificlrite gi cornptetlrile

cu tematica Regtementari privind respectarea clemnitilii umane, proteclia drepturilor $i tibertifilor fundanrentale ale omului, prevenirea gi sanclionarea



ttlturor formetor cle discriminare. Prevenirea ti combaterea incitirii ta ura sj discrimjnare

3' Legea nr. 20'2120a2- privind egatitatea de Sanse ti de tratament intre femei 9i bdrbali, repubtic,rta, cu modificdriLe 5i completirite ufterioare

cu tematica Ega{itatea de ganse $i tratament. Defini}ii in aceastd materie. Egalitatea de garrse gi tratament intre femei gi birbetri in domeniuI muncii.
Egatitatea de panse intre fenrei ;i birbaqi ln ceea ce privegte participarea ta luarea de decizii

4. fittut I 9i ll a(e par[ii a Vl'a din 0rdonan[a de urgenla a Guvernutui rtr.57 12019, cu nrodificirite ;i comptetarite utterioare

cu lematica statutLiI funclionaritor publici, ltrunclia publici pi funclionarut pubtic

5. Legea 53/2003, Codut Muncii, repubticat

cu ternatica Capitotete lV" Suspendarea contractului ind.ividuta de munc5

6. Legea B2/1991, Legea contabititi;ii cu modificirite pi comptetdrile utterioare

cu tematica capitotut V- contabititatea trezoreriei statutui gi a instiruliltor publice

7' oRDIN nr.2'634 din 5 noienrbrie 2015 privind <Jocumentete financiar-contabite, cu moclificlrite 9i comptetirile ulterioare

cu tematica /rnexa nr.1 si /\nexa nr 2.
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DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT 

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
 

 
 

 

Subsemnatul/a (nume, prenume) ……….…………………………………………………, 

născut/ă la data de ....................în ..................................... identificat(ă) cu CI seria .............. 

numărul ..................... CNP .......................................... eliberată de ........................... la data de 

.......................... cu termen de valabilitate până la data de ............................ cu  domiciliul în 

localitatea…………….……………………..…judeţul……………,strada…………………….......……… 

nr.….….,bl.......,scara......,et......,ap...............  

telefon .....................................,  

Prin prezenta îmi exprim acordul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter 

personal, conform Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 

aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal și privind libera circulație a acestor date de către Agenția Națională de Administrare 

Fiscală, pentru afisarea nominală a rezultatelor obținute la concursul pentru ocuparea funcției de 

.................................................................................................. 

    DA, sunt de acord cu afisarea nominală a rezultatelor; 

       NU,  sunt de acord cu afisarea nominală a rezultatelor; 

 

Notă: în cazul dezacordului privind afisarea nominală a rezultatelor se va afisa rezultatul (nota) și în 

locul numelui și a prenumelui candidatului se va afișa data și nr.ul de înregistrare atribuit dosarului 

de înscriere la concurs pentru fiecare candidat. 

 

  

 

       Data      Semnătura 

           ............................................                                ....................................................... 

 



 ANEXA Nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr.611/2008 

 
FORMULAR DE ÎNSCRIERE 

 

 
Autoritatea sau instituția publică:.................................................... 
 

Funcția publică solicitată: 
 
Data organizării concursului:  

Numele şi prenumele candidatului: 
Datele de contact ale candidatului (se utilizează pentru comunicarea cu privire la concurs): 

Adresa: 
E-mail: 
Telefon:  
Fax:         

 

Studii generale şi de specialitate: 

Studii medii liceale sau postliceale : 
  

Instituţia Perioada Diploma obţinută 

   

   

   

 
Studii superioare de scurtă durată : 
 

Instituţia Perioada Diploma obţinută 

   

   

   

 
Studii superioare de lungă durată : 
 

Instituţia Perioada Diploma obţinută 

   

   

   

 
Studii postuniversitare, masterat sau doctorat : 
 

Instituţia Perioada Diploma obţinută 

   

   

   

 
Alte tipuri de studii: 
 

Instituţia Perioada Diploma obţinută 

   

   

   
 



 

Limbi straine1) : 
 

Limba  Scris Citit Vorbit 

    

    

    
 

Cunoştinte operare calculator2) :  

Cariera profesională3): 
 

Perioada Instituţia/Firma Funcţia  Principalele responsabilităţi 

 
 

   

  
 

  

  
 

  

  
 

  

Detalii despre ultimul loc de muncă4): 
1............................................................................................ 

2............................................................................................ 
 

Persoane de contact pentru recomandări5): 

Declarații pe proprie răspundere6) 

Subsemnatul/a................................................., legitimat/ă cu CI/BI, seria................., 
numărul............................, eliberat/ă de .............................. la data de 
......................, 

Cunoscând prevederile art.465 alin. (1) lit. i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, declar pe proprie 
răspundere că: 

- mi-a fost 
- nu mi-a fost 

 

 

 interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita 
profesia ori activitatea, prin hotărâre judecătorească definitivă, 
în condiţiile legii.   

Cunoscând prevederile art.465 alin. (1) lit. j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019, 
cu modificările și completările ulterioare, declar pe proprie răspundere că în ultimii 3 ani:   

- am fost  destituit/ă dintr-o funcție publică,  

- nu am fost  

și/sau 
- mi-a încetat   
- nu mi-a  încetat         

 

 
 

contractul individual de muncă pentru motive disciplinare. 

 
 

Nume şi prenume Instituţia Funcţia Număr de telefon 

    

    

    

    



Cunoscând prevederile art. 465 alin. (1) lit. k) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
57/2019, cu modificările și completările ulterioare, declar pe proprie răspundere că: 
 

-     am fost 
- nu am fost 

 lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile 
prevăzute de legislația specifică.7 

 

Cunoscând prevederile art. 4 pct. 2 și 11 și art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) 2016/679 
al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice 
în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor 
date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), în 
ceea ce privește consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal8, 
declar următoarele: 

- îmi exprim consimțământul       
- nu îmi exprim consimțământul 

cu privire la transmiterea informațiilor și documentelor, inclusiv datelor cu caracter personal 
necesare îndeplinirii atribuțiilor membrilor comisiei de concurs, membrilor comisiei de 
soluţionare a contestaţiilor şi ale secretarului, în format electronic. 

- îmi exprim consimțământul 
- nu îmi exprim consimțământul 

 

 

ca instituția organizatoare a concursului să solicite organelor abilitate în condițiile legii, extrasul 
de pe cazierul judiciar cu scopul angajării, cunoscând că pot reveni oricând asupra 
consimțământului acordat prin prezenta. 

- îmi exprim consimțământul 
- nu îmi exprim consimțământul 

 

 

ca instituția organizatoare a concursului să solicite Agenției Naționale a Funcționarilor Publici 
extrasul de pe cazierul administrativ cu scopul constituirii dosarului de concurs/examen în 
vederea promovării, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimțământului acordat prin 
prezenta.* 

- îmi exprim consimțământul 
- nu îmi exprim consimțământul 

 

 

cu privire la prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal în scopuri statistice și de 
cercetare. 

- îmi exprim consimțământul 
- nu îmi exprim consimțământul 

 

 

să primesc pe adresa de e-mail indicată materiale de informare și promovare cu privire la 
activitatea instituției organizatoare a concursului și la domeniul funcției publice.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                

  * Se completează doar de către candidații la concursul de promovare pentru ocuparea unei funcţii 
publice de    conducere vacante 

 

 



 Cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe 
proprie răspundere că datele furnizate în acest formular sunt adevărate. 

 

 Data…………………………     

 Semnătura ............................. 

 
1) Se vor trece calificativele „cunoştinţe de bază”, „bine” sau „foarte bine”; calificativele menționate 
corespund, în grila de autoevaluare a Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine, nivelurilor 
”utilizator elementar”, ”utilizator independent” și, respectiv, ”utilizator experimentat”. 
2) Se va completa cu indicarea sistemelor de operare, editare sau orice alte categorii de programe IT pentru 
care există competențe de utilizare, precum și, dacă este cazul, cu informații despre diplomele, certificatele 
sau alte documente relevante care atestă deținerea respectivelor competențe. 
3) Se vor menționa în ordine invers cronologică informațiile despre activitatea profesională actuală și 
anterioară. 
4) Se vor menţiona calificativele acordate la evaluarea performanţelor profesionale în ultimii 2 ani de 
activitate, dacă este cazul. 
5) Vor fi menţionate numele şi prenumele, locul de muncă, funcţia şi numărul de telefon. 
6) Se va bifa cu „X” varianta de răspuns pentru care candidatul își asumă răspunderea declarării. 
7) Se va completa numai în cazul în care la dosar nu se depune adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de 
lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, emisă în condițiile prevăzute de legislația specifică. 
8) Se va bifa cu „X” varianta de răspuns pentru care candidatul optează; pentru comunicarea electronică va fi 
folosită adresa de e-mail indicată de candidat în prezentul formular. 


