
ROMANIA
JUDETUL GALATI

UAT. COMUNA IVESTI

Comuna lvegti, strada Gen. Eremia Grigorescu nr. 451, judetul Galati cod poqtal 807'170

Cod fiscal : 3601986

Tel : 0236 866004 ; Fax : 0236 833726 ; E-mail ivesti@gl.e-adm.ro

,vr.llR." din 1s.02.2023

ANUNT

in conformitate cu prevederile art.39 din HotdrArea de Guvern nr. 61112008, pentru
aprobarea normelor privind organizarea qi dezvoltarea carierei func[ionarilor publici, cu modificlrile
gi completirile ulterioare, coroborat cu prevederile art.618 din Ordonanta de Urgen!5 nr.5712019,
privind Codul administrativ, cu modificirile gi complet5rile ulterioare.

Primarul UAT - Comuna lvegti, judelul Galali, organizeazi concurs de recrutare pentru
ocuparea pe durati nedeterminati a doud funclii publice de execulie vacante, cu durati normald a

timputui de lucru de 8 ore pe zil40 de ore pe siptimAnS.

A. DENUMTREA FUNCTilLOR PUBLICE DE EXECUIIE:
1) Consilier achizifii publice, clasa l, grad profesional principal Compartimentul Urbanism,

Cadastru, Amenajarea teritoriului, Disciplina in construclii, lnvestilii, Achizitii publice, Monitorizare
contracte;

2) Casier, clasa lll, Grad profesional superior, Compartimentul lmpozite gi taxe - Serviciul
Financiar-contabil, Salarizare-Resurse umane, lmpozite gi taxe;

B. PROBE DE CONCURS:
1. Seleclia dosarelor
2. Proba suplimentari
3. Proba scrisd
4. lnterviul

c. coNDrT[ DE DESFA$URARE A GONCURSULUT:

1. Perioada de depunere a dosarelor de concurs'. 15.02.2023 - 06.03.2023 ora 16:00,
data limiti pentru depunerea dosarelor;

Perioada de seleclie dosare concurs: in termen de maximum 5 zile lucrdtoare de la data
expirdrii termenului de depundere a dosarelor;

Perioada depunere contesta{ie la proba se/ecfiei dosarelor de concurs: in termen de cel mult
24 de ore de la data afiSdrii rezultatului selecliei dosarelor;

Perioada de solulionare a contestaliilor la proba selec{iei dosarelor de concurs: in termen de
cel mult 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestaliilor;

2. Data, ora gi locul sau localia desfdgurdrii probei suplimentare:16.03.2023 , ora
11:00, Sala de gedinle a Consiliului local al Comunei lvegti din strada Gen. Eremia Grigorescu, nr.
451, comuna lvegti, judelul Galati;

3. Data, ora gi locul sau localia desfiigurdrii probei scrise: 20.03.2023, ora 10:00 proba
scrisi, Sala de gedinle a Consiliului local al Comunei lvegti din strada Gen. Eremia Grigorescu, nr.
451, comuna lvegti, jude{ul Galati;

4. lnterviu! se va su{ine intr-un termen de maximum 5 zile lucritoare de la data suslinerii
probei scrise;

D ata p u b I i c itd{i i: 1 5.02.2023;



D. CONDTTil GENERALE DE PARTTCTPARE LA GONCURS:
Poate ocupa o func[ie publici persoana care indeplinegte conform art.465 alin. (1) din O.U.G.

5712019 din CodulAdministrativ, cu modificirile gi complet5rile ulterioare, urmitoarele condilii:
a) are cetitenia romini gi domiciliulin Rom0nia;
b) cunoagte limba romAnd, scris givorbit;
c) are vArsta de minimum 18 aniimpliniti;
d) are capacitate deplinS de exerciliu;
e) este apt din punct de vedere medical gi psihologic si exercite o funclie publicS, Atestarea stirii

de sinitate se face pe bazl de examen medical de specialitate, de citre medicul de familie,
respectiv pe bazd de evaluare psihologici organizati prin intermediul unitS[ilor specializate
acreditate in conditiile legii;

f) indeplinegte condiliile de studii gi vechime in specialitate previzute de lege pentru ocuparea
funcliei publice;

g) indeplinegte conditiile specifice, conform figei postului, pentru ocuparea funcliei publice;
h) nu a fost condamnati pentru sivArgirea unei infractiuni contra umanititii, contra statului sau

contra autorititii, infractiuni de coruptie sau de serviciu, infractiuni care impiedici infiptuirea justiliei,
infractiuni de fals ori a unei infracliuni sivdrgite cu intentie care ar face-o incompatibilS cu exercitarea
func[iei publice, cu exceplia situatiei in care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie
sau dezincriminarea faptei;

i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funclie publicl sau de a exercita profesia ori activitatea
in executarea c5reia a sivArgit fapta, prin hotirire judecdtoreascd definitivS, in condiliile legii;

j) nu a fost destituitd dintr-o functie publici sau nu i-a incetat contractul individual de muncd
pentru motive disciplinare in ultimii 3 ani;

k) nu a fost lucritor al Securitilii sau colaborator al acesteia, in conditiile previzute de legislatia
specificS.

E. _ CONDTTil SPECIFTCE DE PARTTC|PARE LA CONCURSUL ORGANTZAT iN VEDEREA
ocuPARil FUNCTilLOR PUBLTCE VACANTE:

1) Func{ia publici de execulie consilier achizilii publice, clasa l, grad profesional
principal, Compartiment Urbanism Cadastru, Amenajarea Teritoriului Disciplini in
Gonstructii, lnvestilii, Achizilii Publice, Monitorizare Contracte:

- Studii: studii universitare de licenld absolvite cu diplomi de licenti sau echivalentS;
- Domenii de studiu: Drept (Domeniul de licenli), Contabilitate (Domeniul de licenli),

Economie (Domeniul de licen!5), Management (Domeniul de licen!5), Marketing (Domeniul de
licen!5), Finante (Domeniul de licenfd), $tiin[e administrative (Ramura de gtiin!5);

- Vechimea minimi in specialitatea studiilor: 5 ani;
- Durat6 timp de muncS: thlzi - 4Oh/saptamAna;
- Cunogtinle de operare, Concepte de bazd ale tehnologiei informa{iei, nivel mediu, se

dovedegte in cadrul probei suplimentare;

2) Funcfia publici de execulie casier, clasa lll, Grad profesional superior,
Gompartimentul lmpozite 9i taxe - Serviciul Financiar-contabil, Salarizare-Resurse umane,
lmpozite gitaxe;

- Domenii de studiu: studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomi de
bacalaureat;

- Vechimea minimS in specialitatea studiilor: 7 ani;
- Duratd timp de munci: thlzi - 4Oh/saptamAna.
- Cunogtinle de operare, Concepte de bazi ale tehnologiei informaliei, nivel mediu, se

dovedeqte in cadrul probei suplimentare;

F. ACTE OBLIGATORTT LA DOSARUL DE INSCRIERE LA CONGURS:
Conform art,49 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea gi

dezvoltarea carierei funclionarilor publici, cu modificirile gi completirile ulterioare, in vederea
participdrii la concurs, in termen de 20 de zile de la data publicirii anuntului pe pagina de internet a
institutiei publice organizatoare, candidatii depun dosarul de concurs, care conline in mod
obligatoriu:



a) formularul de inscriere previzut in anexa nr. 3 din H.G. nr. 61112008 pentru aprobarea
normelor privind organizarea gi dezvoltarea carierei func[ionarilor publici, cu modificirile gi

completirile ulterioare;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor gi altor documente care ateste efectuarea unor

specializiri gi perfecliondri ;

e) copie a diplomei de master in domeniul administraliei publice, management ori in specialitatea
studiilor necesare exercitirii func[iei publice, dupi caz, in situalia in care diploma de absolvire sau
de licen!5 a candidatului nu este echivalenti cu diploma de studii universitare de master in
specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educa[iei nalionale nr. 112011, cu
modificlrile gi completirile ulterioare;

f) copia carnetului de muncd 9i a adeverinlei eliberate de angajator pentru perioada lucratS, care
sI ateste vechimea in muncd gi in specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/func[iei
sau pentru exercitarea profesiei;

g) copia adeverinlei care atesti starea de sinltate corespunzdloare, eliberatd cu cel mult 6 luni
anterior derulSrii concursului de citre medicul de familie al candidatului;

h) copia adeverintei care atesti starea de sinitate corespunzdtoare pentru efort fizic, in cazul
functiilor publice pentru a ciror ocupare este necesard indeplinirea unor condilii specifice care
implicd efort fizic Ai se testeazi prin probd suplimentard;

i) cazieruljudiciar;
j) declaratia pe propria rispundere, prin completarea rubricii corespunzitoare din formularul de

inscriere, sau adeverinla care si ateste lipsa calitilii de lucritor al SecuritS[ii sau colaborator al
acesteia, in condiliile prevdzute de legislalia specifici,

,/ Modelul orientativ al adeverinlei menlionate la lit. f) este prevdzut in anexa nr. 2D din H.G.
nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea gi dezvoltarea carierei funclionarilor
publici, cu modificdrile Ei completdrile ulterioare;,/ Adeverin[ele care au un altformat decdt cel prevdzutin anexa 2D din H.G. nr.611/2008
pentru aprobarea normelor privind organizarea gi dezvoltarea carierei funclionarilor publici, cu
modificdtrile qi completdrile ulterioare trebuie sd cuprindd elemente similare celor prevdzute in anexa
nr. 2D gi din care sd rezulte cel pulin urmdtoarele informalii: funclia/funcliile ocupatd/ocupate, nivelul
studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfdgurdrii activitdtii,
vechimea in muncd acumulatd, precum gi vechimea in specialitatea studiilor.,/ Adeverinta care atestd starea de sdndtate conline, in clar, numdrul, data, numele
emitentului gi calitatea acestuia, in formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sdndtdtii. Pentru
candidalii cu dizabilitdli, in situatia solicitdrii de adaptare rezonabild, adeverinla care atestd starea de
sdndtate trebuie insolitd de copia certificatului de incadrare intr-un grad de handicap, emis in
condiliile legii.,/ Copiile de pe actele depuse la dosar precum gi copia certificatului de incadrare intr-un
grad de handicap se prezintd in copii legalizate sau insolite de documentele originale, care se
ceftificd pentru conformitatea cu originalul de cdtre secretarulcomisiei de concurs../ Documentut prevdzut la tit. i) poate fi intocuit cu o declaralie pe propria rdspundere. in
acesf caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor gi care nu a solicitat expres la inscrierea la
concurs preluarea informa[iilor direct de la autoritatea sau institulia publicd competentd are obligalia
de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfd$urdrii
concursului, dar nu mai tdrziu de data gi ora organizdrii interyiului, sub sancliunea neemiterii actului
administrativ de numire. in situalia in care candidatut solicitd expres la inscrierea la concurs
preluarea informaliilor direct de la autoritatea sau institulia publicd competentd, extrasul de pe
cazierul judicrar se solicitd potrivit legii gi procedurii aprobate la nivel institulional.,/ Formularul de inscriere prevdzut la lit.a. (anexa nr. 3) se pune la dispozitie candidalilor de
cdtre autoritatea sau institulia publicd organizatoare a concursuluidin oficiu, prin publicare pe pagina
de internet a acesteia in format deschis, editabil, in cadrul secliunii dedicate publicitdtii concursului,
precum gi la sediu, in locul special amenajat pentru desfdgurarea de activitdli de informare gi relalii
publice, in format letric.,/ Prin raporlare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilitdli poate inainta comisiei de
concurs, in termenul prevdzut pentru depunerea dosarelor de concttrs, propunerea sa privind
instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilitdlii probelor de concurs.



G. COORDONATE DE CONTACT PENTRU PRIMIREA DOSARELOR DE CONCURS:
Primiria Comunei lvegti, judeful Galali, str.Gen.Eremia Grigorescu nr.451, comuna lvegti, jude{ul

Galati; telefon 0236 866004 int.16, fax 0236 833726; sau e-mail: ivesti@gl.e-adm.ro, persoana de
contact Voinea Liliana-Elena, funclia publici detinutS - inspector Salarizare Resurse Umane.

H. BIBLTOGRAF|A 9t TEMATICA

l. Bibliografie gi tematici pentru Consilier achizifii publice, Clasa l, Grad profesional:
principal, Compartimentul urbanism, cadastru, amenajarea teritoriului, disciplini in
constructii, investifii, achizitii publice, monitorizare contracte:

1. ConstitufiaRomAniei,republicatd
- cu tematica Reglementiri privind drepturile, libertitile gi indatoririle fundamentale ale cetSfenilor.

Autoritdlile publice.

2. Ordonanla Guvernului nr. 13712000 privind prevenirea gi sanctionarea tuturor formelor de
discriminare, republicat6, cu modificdrile gi completirile ulterioare

- cu tematica Reglementari privind respectarea demnititii umane, protectia drepturilor gi

libertililor fundamentale ale omului, prevenirea gi sanclionarea tuturor formelor de discriminare.
Prevenirea gi combaterea incitirii la ura si discriminare.

3. Legea nr. 20212002 privind egalitatea de ganse gi de tratament intre femei gi birbati,
republicatS, cu modificdrile gi complet6rile ulterioare

- cu tematica Reglementiri privind egalitatea de ganse gi de tratament intre femei gi birba[i in
domeniul muncii giin ceea ce privegte participarea la luarea deciziilor.

4. Titlul I gi ll ale p5(ii a Vl-a din Ordonanta de urgenli a Guvernului nr. 5712019, cu modificlrile
gi completirile ulterioare

- cu tematica Reglementiri in domeniul functiei publice gi a funclionarilor publici. Dispozitii
generale, Statutul funclionarilor publici.

5. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, modificirile gi completirile ulterioare
- Cu tematica Semnifica[iile termenilor gi expresiilor utilizate in cadrul Legii nr. 9812016 privind

achiziliile publice; Autorititi contractante; Domeniu de aplicare. ExceptSri; Activititi de achizilie
centralizati; Reguli generale de participare gi desfdgurare a procedurilor de atribuire; Modalitdti de
atribuire; Organizarea gi desfdgurarea procedurii de atribuire; Executarea contractului de achizi[ie
publicd/acordului-cadru; Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitie publicd; Contraventii
gi sanc[iuni

6. HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea contractului de achizilie publicS/acordului-cadru din Legea nr.9812016 privind achizi[iile
publice, eu modificirile gi completirile ulterioare:

- cu tematica HG nr.39512016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publici/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind
achiziliile publice, cu modificirile gi completirile ulterioare - integral

7. HG nr. 90712016 privind etapele de elaborare gi confinutul-cadru al documentafiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificirile
qi completirile ulterioare ;

- cu tematica inregistrarea, reinnoirea gi recuperarea inregistrdrii Tn SEAP; Planificarea gi
pregEtirea realizirii achizitiei publice; Realizarea achizi[iei publice.

8. Legea nr. 10112016 privind remediile gi ciile de atac in materie de atribuire a contractelor de
achizitie publicS, a contractelor sectoriale gi a contractelor de concesiune de lucriri gi concesiune de
servicii, precum gi pentru organizarea gi funcfionarea Consiliului Nalional de Solutionare a
Contestatiilor, cu modificirile 9i completirile ulterioare.

- cu tematica: Capitolul lll - Contestatia formulati pe cale administrativ-jurisdictional5;



ll. Bibliografie gi tematici pentru Casier, Clasa lll, Grad profesional superior,
Compartimentul lmpozite gi taxe:

1. Constitu[ia Rom6niei, republicati
- cu tematica: Drepturile, libertdti gi indatoriri fundamentale.

2. Ordonanla Guvernului nr. 13712000 privind prevenirea gi sancfionarea tuturor formelor de
discriminare, republicatS, cu modific6rile gi completirile ulterioare

- cu tematica: Reglementari privind respectarea demnitSlii umane, protecfia drepturilor gi

libertd[ilor fundamentale ale omului, prevenirea gi sanctionarea tuturor formelor de discriminare,
Prevenirea gi combaterea incitdrii la ura si discriminare.

3, Legea nr. 202t2002 privind egalitatea de ganse gi de tratament intre femei gi birbali,
republicati, cu modificirile gi completdrile ulterioare

- cu tematica: Egalitatea de ganse gitratament. Definilii in aceasti materie. Egalitatea de ganse gi

tratament intre femei 9i birbeti in domeniul muncii. Egalitatea de ganse intre femei gi birba[i in ceea
ce privegte participarea la luarea de decizii.

4. Titlul I gi ll ale pi(ii a Vl-a din Ordonanla de urgenf5 a Guvernului nr. 5712019, cu modificirile
gi completdrile ulterioare

- cu tematica - Statutulfunclionarilor publici. Funclia publici gifunctionarul public.

5, Legea 53/2003, Codul Muncii, republicat
- cu tematica Capitolele lV- Suspendarea contractului individula de munci

6. Legea 8211991, Legea Contabilitifii cu modificirile gi completirile ulterioare
- cu tematica: Capitolul V- Contabilitatea trezoreriei statului 9i a institutiilor publice

7. ORDIN nr.2.634 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificirile
gi completirile ulterioare

- cu tematica: Anexa nr.1 siAnexa nr 2.

Cu deosebitd stimi,

I
I

PRIMAR, SECRETAR GENERAL Delegat,

ia

INSPECTOR,

Voinea Liliana-Elena

K



ATRIBUTIILE FUNCTTTLOR PENTRU CARE SE ORGANTZEAZA CONCURSUL,
PREVAZUTE IN FISA POSTULUI

l.Consilier achizifii publice, Glasa l, Grad profesional: principal, Compartimentul
urbanism, cadastru, amenajarea teritoriului, disciplini in construcfii, investilii, achizitii publice,
mon itorizare contracte:

1) organizeazd qi coordoneazd activitatea de achizitii publice de produse/servicii/lucrari, in
conformitate cu prevederile Legii nr. 9812016, privind achiziliile publice, cu modificSrile qi completdrile
ulterioare;

2) intocmegte gi supune spre aprobare planul de achizilii conform Legii nr. 9812016 privind
achiziliile publice cu modificirile gi completirile ulterioare;

3) si respecte regulile gi principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achizilie publicS /
acorduri cadru, a contractelor de concesiune de lucriri publice qi a contractelor de concesiune de
servicii

4) elaboreazd sau, dupd caz, coordoneaza, activitatea de elaborare a documentaliei de
atribuire gi a strategiei de contractare, in cazul organizirii unei proceduri simplificate, c

5) opereazi in SEAP, in sectiunile specifice disponibile in sistemul informatic, toate
documentele necesare a fi intocmite in cadrul procedurilor de atribuire, conform prevederilor legale.

6) indeplinegte obligaliile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevazute de Legea
nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile gi completarile ulterioare;

7) realizeazd achizitiile directe conform procedurii interne pentru achizitia directa, procedurilor
interne , precum qi a registrului de riscuri;

8) asiguri pregitirea documentelor necesare desfiguririi achiziliilor publice de produse, de
natura prestirilor de servicii, achiziliilor de execufiei, investiliilor publice gd rispunde de desfSgurarea
procedurilor de achizitii in condiliile reglementirilor in vigoare la data organizirii, respectiv elaboreazi
lnstructiunile pentru ofertanti, iniliazi procedurile de achizilie publicd prin transmiterea anunlului de
participare/ lnvitatii de participare I Anunturi de participate simplificate in Sistemul Electronic al
Achiziliilor Publice - SEAP, astfel cum sunt prevdzute in Legea 98/2016, H.G. nr.395/2016,
Genereazi electronic DUAE completat cu informaliile solicitate in raport cu criteriile de calificare gi

selectie, transmise de catre compartimente din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
lveqti, stabilite prin documentatia de atribuire ;

9) transmite in confomitate cu prevederile art. 10 alin. (2) din OUG 9812017, informalii catre
ANAP in termenele prevazute de lege.

10) intocmegte dosarul procedurii de achizitie publica gi a achizitiilor directe.
1 1) intocmegte cererile de finan[are a proiectelor din fonduri nerambursabile;
12) intocmegte bugetul proiectelor din fonduri nerambursabile, pe baza studiilor de

fezabi I itate/proiectelor teh nice.
13) tine evidenta proiectelor finanlate din bugetul local, bugetul jude[ean sau cu finanlare

externd;
14) este responsabilin Compartimentul de achizitii publice;
15) intocmegte documentaliile privind organizarea licitaliilor publice pentru atribuirea contractelor

de concesiune de bunuri proprietate publicd sau privati a comunei lvegti;
16) efectueazi la termen raportirile privind achizitiile publice, concesiunile sau proiectele in

derulare/derulate pe rcza comunei lvegti;
17) intocmegte rapoftul anual al achizitiilor publice;
18) editeazi rapoartele periodice referitor la achiziliile publice, conform prevederilor legale,

adresele cdtre institutiile publice, societSlile comerciale gi persoanele fizica cu care se corespondeazi;
19) efectuaeazi online notificirile de atribuire in SEAP pentru achiziliile efectuate otfline;
20) intocmegte documentatia pentru elaborarea gi prezentarea ofertei;
21) intocmegte referatul, editeazi proiectul de dispozitie privind constituirea comisiilor de

evaluare/negociere, juriilor sau de inlocuire a unor membri/ a oricdriei documentalii care priveEte
achiziliile publice ;

22) editeazi formularele necesare comisiilor de evaluare, procesele verbale gi hot5rArile
acestora;



23) anunta din timp membrii comisiilor privind achizitiile organizate gi le pune la dispozitie
acestora documentatia intocmiti, pentru studiu;

24) intocmegte contractul proiect al achizitiei publice;
25) tine evidenla documentelor redactate gi le inregistreazi in registrul special pentru achizilii

publice;
26) Organizeazi procedura de adjudecare a contractelor de proiectare pentru studiile de

prefezabilitate, incheie contractile de proiectare cu unitSlile specializate, administreazd aceste contracte,
urmSregte elaborarea gi receptioneazi aceste documentatii gi lucrdri, verific5 gi acceptd documentele de
plati pentru aceste proiecte, urmdregte decontarea cheltuielilor de proiectare.

27) informeazd primarul, supune spre aprobare consiliului local studiile de prefezabilitate ,

fezabilitate, toati documentalia supusi aprobirii, inclusiv achizi{iile directe de valori mari gi urmiregte
primirea acestor aprobdri.

28) Elaboreaz5 documentele procedurilor de achizilie, organizeazi gi participi in comisiile de
evaluare pentru adjudecarea proiectelor studiilor de fezabilitate, a proiectelor tehnice gi detaliilor de
execu!ie

29) Organizeazi 9i participi la procedurile de achizi[ie a executiei investiliilor publice;
30) Urmiregte respectarea tuturor condiliilor din avizele primite.
31) Colaboreazd cu toate organele de control pe linie financiard gi in ceea ce priveqte procesul

de achiziliei publici gi rdspunde din punct de vedere legislativ fali de organele de control pentru
neindeplinirea corespunz5toare a sarcinilor de serviciu;

32) Exerciti gi alte atributii stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotirAri ale Consiliului
local sau dispozitii ale primarului ori primite de la gefii ierarhici.

33) arhiveazi documentele din sectorul siu de activitate;
34) inlocuiegte gi este inlocuit de personalul din cadrul serviciului financiar - contabil, in lipsa

motivatd a acestuia, conform dispozitiei sefului ierarhic;
35) participd la toate ac[iunile intreprinse de autoriti[ile publice locale.
36) intocmegte programului anual al achiziliilor publice giil inainteazi spre aprobare conducitorului

autoritSlii contractante conform atribuliilor legale ce ii revin, cu avizul Serviciului Finaciar - Contabil;
37) operarea sau completarea ulterioari a programului anual al achiziliilor publice,

modificdri/completiri care se aprobi in aceleagi condilii ca gi programul anual;
38) intocmirea raportului anual al achiziliilor publice;
39) primirea qi analizarea referatelor de necesitate;
40) primirea gi analizarea caietelor de sarcini;
41) primirea gi analizarea listelor cu cantitdli;
42) primirea qi analizarea temelor de proiectare;
43) verificarea existenleifondurilor alocate in buget pentru fiecare achizilie publici in parte;
44) cumpirarea directi online din catalogul electronic;
45) intocmirea notei justificative de estimare a valorii contractului de achizilie public6, a notei

justificative privind selectarea procedurii de atribuire, a notei justificative privind criteriile de calificare gi

seleclie a ofertanlilor, a noteijustificative privind criteriul de atribuire;
46) elaborarea, inaintarea spre aprobare si punerea la dispozilia potenlialilor ofertanli a

documentaliilor de atribuire/figelor de date a achiziliilor publice;
47) elaborarea invitaliilor sau a anunlurilor de participare la licitalie;
48) transmiterea spre publicare in SICAP (www.e-licitatie.ro) a tuturor documentelor impuse de

legislatia in vigoare, in materia achiziliilor publice;
49) este responsabil de corectitudinea informaliilor publicate in SEAP in baza prevederi legale gi

cu respectarea documetanliei tehnico-economice;
50) gestionarea relaliei cu ANAP;
51) intocmirea gi inaintarea spre aprobare a referatelor pentru constituirea Comisiei de evaluare

gi propune numirea membrilor acesteia'
52) transmiterea inforrna{iilor solicitate in baza unor prevederi legale;
53) primirea gi solutionarea solicitirilor de clarificiri la documentalia de atribuire;
54) primirea ofertelor;
55) participarea la gedinla de deschidere a ofertelor gi intocmirea procesului-verbal al gedinlei de

deschidere a ofertelor;
56) participarea la gedinlele de evaluare a ofertelor, verificarea propunerilor tehnice qi financiare gi

intocmirea proceselor-verbale de evaluare;
57) stabilirea ofertelor inacceptabile sau neconforme Si a ofertelor admisibile;
58) intocmirea raportului procedurii de atribuire;
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59) comunicarearezultatuluiprocedurii;
60) intocmirea punctelor de vedere cu privire la eventualele contestalii depuse, in vederea

solulionirii acestora;
61) elaborarea, cu sprijinul consilierului juridic/administratorul public , a contractelor de achizitie

publica qiinaintarea acestora spre semnare;
62) elaborarea anunlului de atribuire;
63) intocmirea notelor interne pentru restituirea garan(iilor de participare citre ofertantul cAgtigdtor

qi ofertanlii necAgtigStori;
64) elaborarea proceselor -verbale de receplie pa(iali gi finali Ei unde este cazul cu spijinul

diridintelui de gantier verifici cartea tehnici a construcliei;
65) intocmirea actelor constatatoare pentru fiecare procedurd de atribuire, in baza proceselor-

verbale de receplie pa(iali sau finalS, acolo unde existd obligativitatea conform legii;
66) menline legdtura cu celelalte compartimente din cadrul Primiriei pentru rezolvarea problemelor

c0mune;
67) asiguri elaborarea documentatiilor pentru gedintele Consiliului local, ce privesc activitSlile de

care rispunde.
68) urmdregte respectarea regulilor de publicitate (SEAP/site-ul instituliei) necesar asiguririi

transparenlei procesului de achizilie publici (anunluri /invitafii de participare/anunluri tip erat5/anunluri
de atribuire/an ularea proced urii/suspendarea procedu rii etc) ;

69) intocmegte anunturile de publicitate pentru concesiuni sau inchirieri cu respectarea OUG nr,
5712019 privind CodulAdministrativ cu modificirile gi completirile ulterioare;

70) solulioneazi in termenul previzut de lege corespondenla repartizati ;

71) indeplinegte gi alte sarcini stabilite previzute de lege, dispoziliile primarului, hotir0rilor de
consiliu local gi a gefilor ierarhici;

lnsusirea gi aplicarea legislaliei specifice achiziliilor publice precum si a modificirilor gi

completdrilor ulterioare, respectiv:
1. Legea nr,98/2016 privind achizi[iile publice 9i cu HG 39512016 pentru aprobarea Normelor

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizi{ie
pu blicS/acordu I ui-cad ru ;

2. Legea nr. 9912016 privind achiziliile sectoriale impreuni cu nr. HG 39412016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului
sectorial/acord ului-cadru ;

3. Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucriri gi concesiunile de servicii gi cu nr. HG
8672016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de concesiune;

4. Legea nr. 10112016 privind remediile gi cdile de atac in materie de atribuire a contractelor de
achizitie publici, a contractelor sectoriale gi a contractelor de concesiune de lucriri gi concesiune de
servicii, precum gi pentru organizarea gifunctionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor;

5. Alte prevederi si acte normative cu impact asupra domeniului achiziliilor publice;
6. Opereazi prin intermediul SEAP, documentaliile de atribuire, invitalii, anunluri gi notificiri

pentru procedurile de achizilie;
7. lniliazd - conforrn legislaliei in vigoare, achizitiile directe gi line evidenla documentelor suport

a acestora
8. Oferd sprijin pentru consultarea Catalogului Electronic de Produse/Servicii gi Lucriri qi

respectiv Consultarea Pielei, de citre compartimentele interesate din cadrul primirie;
9. Rispunde conform legii de publicarea trimestrial in SEAP a notificarilor cu privire la achizitiile

directe, grupate pe necesitate, care s5 cuprindi cel putin obiectul, cantitatea achizifionatS, valoarea gi

codul CPV, conform art,46 din H.G 39512016, cu modificirile gi completirile ulterioare;
10. lntocmegte contractul cadru gi respectiv contractele de achizilie publici de produse, servicii

sau lucrdri, formularele necesare desfSgurdrii procesului de achizi[ie publicS, declaratia ce cuprinde
persoanele cu func{ii de decizie din institutie;

11. Aplici gi finalizeazi procedurile de atribuire conform legislaliei in vigoare, pentru fiecare
proceduri;

12. DesfSgoari activitatea de elaborare a documentatiei de atribuire gi a documentelor-suport,
iar in cazul organizdrii unui concurs de solu[ii, a documentatiei de concurs, pe baza necesiti[ilor
transmise de compartimentele de specialitate;

13. intocmegte DUAE conform legislalieiin vigoare;



14. indeplinegte obliga[iile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevdzute de
legislaliei in vigoare;

15. [ntocmegte corespondenla, notificiri, rispunde la solicitiri de clarificdri, cu respectarea
termenelor^legale in legSturl cu procedurile de achizi{ie, prevdzute de legislalia in vigoare;

16. lntocmegte referatul gi proiectul de dispozitie pentru constituirea comisiei de evaluare;
17. Efectueazd propunerile pentru membrii comisiei de evaluare;
18. Verifici incadrarea achiziliilor in pragurile previzute de legislalia in vigoare, conform cu

codurile CPV aferente achizitiei;
19. intocmeste figa de date pentru fiecare achizilie publici in parte;
20. intocmegte ahun! publicitar in SEAP, (dupi caz), anuni Oe intenlie sau/ 9i de participare,

invitatii la proceduri simplificate, negocieri (citre ofertantul indicat de compartimentul de specialitate prin
referatul aprobat de conducerea institutiei), etc.;

21. Va intocmi rdspunsul la clarificiri in cazul in care acestea au legdturi cu redactarea
documentaliei de atribuire;

22. Va elabora procesele - verbale ale gedinlelor de deschidere, evaluare, analizd a ofertelor,
adjudecare a achizitiei (in cazul achizitiilor publice) gi/sau proces-verbal de desfSgurare gi de adjudecare
in cazul concesionirilor;

23. lntocmegte raportul procedurii de atribuire in baza hotirdrilor comisiei de evaluare;
24. Va inainta ingtiintirile despre rezultatul procedurii, citre participanlii la procedura achizi[iei

publice sau de concesionare;
25, Rdspunde de transmiterea anunlurilor de atribuire, in termen legal;
26. Verificd existenta certificatelor de urbanism necesare in cazul demaririi achizitiei publice a

studiilor de fezabilitate sau expertizelor tehnice precum gi existenfa Autorizatiei de Construire inainte de
demararea atribuirii unui contract de achizitie publici de lucr5ri de construcfie gi valabilitatea acestora;

27. Constituie gi plstreazi dosarul achizitiei publice care trebuie si cuprindi documentele
intocmite/primite de autoritatea contractanti in cadrul procedurii de atribuire aga cum sunt previzute in
Cap.lll, Sectiunea a 12-a,dosarul achizitiei, art. 148 din HotirArea nr.395/2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizilie
publici/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizi{iile publice;

28. Va fi responsabil cu aplicarea procedurii de atribuire in domeniul achizitiilor, pentru
procedurile de la nivelul UAT-lvegti, judelul Galati;

29. Rispunde de convocarea in termen legal a comisiei de evaluare in cazul solicitirilor de
clarificdri din partea ofertanlilor (aferente documentatiei de achizitie publica) precum si de intocmirea si

expedierea in termen legal a raspunsului catre ofertanti;
30. Are obligatia de a intocmi gi distribui membrilor comisiei de evaluare declaratiile de

confidentialitate gi impa(ialitate prin care se angajeazd s5 respecte prevederile legislatiei in domeniu gi

prin care confirmd ci nu se afl6 intr-o situatie care implici existenfa unui conflict de interese;
31. Rispunde de intocmirea ingtiintirilor cdtre ofertantii implicati in procedura achiziliei publice

despre primirea unei notificiri/contesta[ii/ac{iuni la instanlele judecitoregti, publicarea in SEAP a

notificirilor, contestaliilor, urmiregte constituirea comisiei de analizd a notificirilor/contestaliilor,
convocarea acesteia, intocmeste rispunsulin baza hotiririi comisiei de analizi a notificdrii/contestatiei;

32. Rispunde conform legii de aplicarea gi respectarea prevederilor legale privind informaliile
obligatoriide publicare in SEAP ;

33. Rdspunde conform legii de aplicarea gi respectarea prevederilor legale privind principiile care
stau la baza atribuirii contractelorde achizitie publici, conform arl.2, alin.(2) din Legea nr.98/2016, cu
modificirile gi completdrile ulterioare;

34. Rispunde de transmiterea in termenul legal la Consiliul National de Solulionare a
Contestatiilor a punctului de vedere referitor la contestatie gi a dosarului achizitiei publice gi transmiterea
la contestatar a punctului de vedere referitor la contestalie;

35. Redacteazi acte aditionale la contractele atribuite prin procedurile de achizi[ie publici in
vigoare, precum gi la contractele de concesiune incheiate in baza licitatiilor publice, negocierilor directe
sau hotiririlor de consiliu local;

36. fine evidenta contractelor de achizilie publicS, a celor de concesiune rezultate ca urmare a

aplicdrii procedurilor de licitafie, negociere sau incheiate in baza hotirdrilor de consiliu local si
efectueazi arhivarea acestora conform legii;

37. Are obligatia si anexezela fiecare contract, pe lAngi documentele care fac parte integrantd
din contractul incheiat gi semnat de p5(i Ei a urmdtoarelor documente:

a. Scrisoarea de garan[ie bancari - in copie sau ordinul de plati - in copie, prin care s-a
constituit garanlia de buni execulie;
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b. Certificatul constatator emis de persoana responsabil5 pentru derularea contractului din
cadrul compartimentului de specialitate, dupi indeplinirea obliga[iilor contractuale la termenele
prevdzute de legislalia specificd funclie de tipul de contract;

38. Se va implica in sprijinirea activitSlii de elaborare a programului anual de achizi[ii publice, pe

baza necesitalilor gi priorit5[ilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul autorititii contractante
39. Are obligatia de a intocmi - in p5(ile ce il privesc gi transmite - daci e cazul, cdtre Agenlia

Nalionali pentru Achizilii Publice (ANAP) a raportului anual privind contractele atribuite in anul anterior,
in format electronic;

40. Nu va utiliza in corespondenla de serviciu specificS, adresa de mail personali;
41. Va inregistra corespondenla sositd pe mail/fax/pogti sau ataEatd la documentalia procedurii

in derulare prin SEAP, in legSturd cu proceduri de atribuire (clarificdri, notificiri, oferte, etc.), va line
evidenta corespondentei interne intre compartimente/servicii gi externe cu alte institulii publice gi

operatorii economici implicaliin derularea procesului/procedurilor de achizilii publice;
42. Rispunde de arhivarea corespondenlei qi a dosarelor de achizitie publicS ce i-au fost

repartizate, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, iar in cazul proiectelor finan{ate din fonduri
nerambursabile arhivarea se va efectua linAnd cont de instrucliunile previzute in cererile de finanlare,
instrucliunile/regulamentele emise in acest sens sau dispoziliile managerului de proiect;

43. lndeplinegte atributiile dispuse de primar in echipe de implementare a proiectelor finanlate
din fonduri;

44. comunitare nerambursabile postaderare; atributiile din cadrul echipelor de proiect fiind
stabilite prin fige de post distincte gi care se constituie anexe la prezenta figi a postului;

45. Are obligalia de a colabora in mod profesional cu colegii din serviciu, compartimentele,
serviciile gi direcfiile din prim5rie, alte institutii publice, operatori economici cu care intri in contact;

46. Are obligalia si pistreze secretul de serviciu gi confidenfialitatea in legituri cu informa[iile,
faptele sau documentele despre care ia cunogtin!5 in exercitarea functiei publice, in conditiile legii.

ll. Casier, Clasa lll, Grad profesional superior, Compartimentul lmpozite gitaxe

1. inregistrarea debitelor gi incasdrilor in extrasul de rol;
2. ldentificarea pe ruza de activitate a persoanelor care posedd bunuri impozabile ;

3. Eliberarea de certificate de atestare fiscalS, inregistrarea qi eliberarea de certificate de
inregistrare a vehiculelor conform legislaliei specifice actualizate;

4. lnlocuirea operatorului rol;
5. Rispunde de editarea corecti a chitanfelor, note de plati pentru incasarea impozitelor gi

taxelor locale, la prezentarea contribuabililor titulari de rol, pe numele gi pe bunurile impozabile
proprietate a celui care efectueazd plala sau in numele acestuia;

6. Analizeazd, cerceteazi gi propune spre solulionare Consiliului Local cererile in legituri cu
acordarea de inlesniri la plati obligaliilor fiscale citre bugetul local, precum gi a cererilor referitoare la
operaliunile de restituire qi compensiri, in conformitate cu prevederile legale;8

7. Urmdregte gi r5spunde de respectarea gi aplicarea hotir6rilor consiliului local, dispoziliilor
primarului gi a celorlalte acte normative care reglementeazi impozitele gi taxele locale precum gi alte
impozite qi taxe care constituie venit al bugetului local, datorate de persoanele fizice;

8. Asiguri gi pistreazi confidenlialitatea informaliilor delinute gi lucririlor:
a) incasarea impozitului gitaxei pe clSdiri,
b) impozitul gi taxa pe teren,
c) taxa asupra mijloacelor de transport,
d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor gi autoriza[iilor,
e) taxa pentru m'rjloacele de reclami gi publicitate,
0 taxe speciale,
g) facilitSli comune pentru persoane fizice gijuridice.
9. lntocmegte zilnic situalia disponibilului in numerar al primiriei gi rispunde de existenta

cronologica la zi;
10, Rispunde de tinerea corecta si la zi a evidentei primare privind activitSlile de incasdri qi pldti

prin casierie;
11. intocmeqte corect si la zi chitanlele pentru sumele incasate de la clien{i cu plata pe loc;
12, lncaseazi sumele de banide la'clienli, prin numirare faptica, in prezenta acestora.
13. La primirea chitanlierelor le verifica fila cu fila, urmirind cursivitatea numerelor gi semneazd

pe ultimul exemplar;
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14. Primegte de la preditori gi verifica numerarul, monetarele gi chitanlele, pe baza borderoului-
monetar, care servegte la justificarea modului de utilizare a chitantelor;

15. intocmegte zilnic Registrul de casa fdri corecturi, gtersituri sau t5ieturi, iar dac5 se fac
totugi, din gregeala, suma gregit trecuta se bareazd cu o linie gi se semneazd de citre casierul care a
efectuat corectura;

16, Preda in contabilitate primul exemplar din Registrul de casa, pentru operarea incas5rilor in
programul de contabilitate, impreuni cu documentele de casa;

17. Rispunde de depunerea integrali a numerarului incasat in fiecare zi la banca, in contul
unititii;

18, Respectd plafonul de casa, plafonul de pl5!i/zi gi incasarea maxima lclienllzi, conform
legislaliei in vigoare;

19. Rdspunde de exactitatea calculelor din documentele intocmite;
20. Elibereazi numerardin casierie numai pebaza unei Dispozilii de plata semnata de primar gi

CFP;
21. Are obligalia de a permite efectuarea controlului gi de a pune la dispozilia organului de

control a tuturor documentelor contabile, evidentelor gi a oricSror altor elemente materiale sau valorice
solicitate pe care le deline, in vederea cunoaqterii realit5lii obiectelor gi surselor impozabile sau
taxabile;

22. Rdspunde material si disciplinar pentru pagubele produse, dacl prin fapta gi in legitura cu
munca a cauzat pagube materiale societilii;

23. Are obliga[ia sa raporteze in scris conducerii direct gi in timp util orice nereguli pe care le
observa in modul de executare a sarcinilor ce revin oricirui angajat al instituliei, indiferent de funclia pe
care o deline, daci din cauza acestor nereguli s-ar putea crea sau s-au creat deja prejudicii;

24. linerea evidenlei gi verificarea tuturor amenzilor de circulalie, transport public de cdlitori,
etc.;

25. identificarea sediului sau domiciliului debitorilor, cu sprijinul organelor de polilie, Registrului
Come(ului sau a instantelor;

26. iqi insuqegte qi respecti prevederile legislaliei din domeniul securitSlii gi sinit5$iin munci gi

mdsurile de aplicare'a acestora;
27. Centralizeazd zilnic veniturile qi preia incasdrile zilnice de la personalul cu atribulii de

incasare a impozitelor gi texelor locale giintocmegte borderoul centralizator.
28. lntocmegte la sfArgitulzilei registrulde casa.
29. Efectueazi depuneri la Trezorerie a numeraruluiincasat.
30. intocmeqte foile de vdrs5mdnt pe costuri.
31. indosariazi gi predi la arhiva impozitelor gi taxetor locale, copiile chitanlelor privind

incasirile in numerar.
32. Efectueazi plili pe baza dispoziliei de plati/incasare emisi de Compartimentulfunclional.
33, Efectueazi diverse restituiri in baza statelor de plati emise de compafiimentele funclionale.
34. Exerciti gi alte atribulii stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotir6ri ale Consiliului

Local, dispozitii ale Primarului sau primite de la qefi ierarhici.

SECRETAR GENERAL Delegat, TNSPECTOR,

Gheoca Maricel

\
PRIMAR,

Croitor Cornelia
(-{-

'"*"'

Voinea Liliana-Elena

l\

Ll /

1.1



 
 

 

 

 

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. 


