
ANUNT 
privind organizarea concursului de recrutare pe functia publica de inspector,cl.I, 

grad profesional asistent-compartiment “investitii,achizitii publice si integrare europeana” 
 
 
 Institutia Comuna Valea Doftanei , cu sediul  in Valea Doftanei,sat Tesila,str. Calea 
Doftanei,nr. 156,organizeaza concurs de recrutare pe functia publica de inspector cl.I,grad profesional 
asistent. 
 Concursul se organizeaza la sediul Primariei comunei Valea Doftanei in data de 12.09.2014, 
ora 10.00 proba scrisa si in data de 15.09.2014,ora 12.00-interviul. 
 Dosarele de inscriere la concurs se pot depune pana la data de 01.09.2014 la registratura 
institutiei. 
 Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute de 
art.49 din  HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei 
functionarilor  publici,cu modificarile si completarile ulterioare. 
 
 Conditii de participare: 
 
 Conditii generale: 

- sa aibe cetatenie romana si domiciliul in Romania; 
- sa cunoasca limba romana scris si vorbit; 
- sa aibe capacitate deplina de exercitiu; 
- sa aibe o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice mentionate mai sus,atestata pe 

baza de examen medical de specialitate; 
- sa aibe studii superioare de lunga durata in domeniul tehnic,absolvite cu diploma de licenta 

eliberata de o institutie acreditata,conform legii; 
- sa nu fi fost condamnat pentru savarsirea unor infractiuni contra umanitatii,contra statului 

sau contra autoritatii,de serviciu sau in legatura cu serviciul,care impiedica infaptuirea 
justitiei,de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie ,care 
ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice,cu exceptia situatiei in care a 
intervenit reabilitarea; 

- nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu  i-a incetat contractul individual de munca 
pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani; 

- nu a desfasurat activitatea de politie politica,astfel cum este definita prin lege; 
Conditii specifice 
- sa aibe studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de 

lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in domeniul stiintelor 
ingineresti; 

- cunostinte operare IT,nivel mediu. 
- Vechime:1 an in specialitatea studiilor. 
Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei comunei Valea Doftanei si la numarul de 
telefon 0244/365367,int. 16. 
 

PRIMAR, 
Ing. Manea I.Ion 

 
 
 



APROB, 
PRIMAR, 

Ing. Manea I.Ion 
 
 
 

BIBLIOGRAFIE 
La concursul de recrutare pentru functia publica de inspector,cl I, 

grad profesional asistent- compartiment “investitii,achizitii publice si integrare europeana” 
 

 
- Legea 215/2001-Legea administratiei publice locale,republicata cu modificarile si 

completarile ulterioare; 
- Legea 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul functionarilor publici,republicata cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
- Legea 7 din 18 februarie 2004 privind Codul de conduita a functionarilor 

publici,republicata; 
- OUG  34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica,a contractelor de 

concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii,actualizata,cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

-    Hotararea nr. 28 din  9 ianuarie 2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al  
      documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi  
      metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de  
      intervenţii; 
-     Legea   nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea în construcţii. 
-     Legea   nr. 50 din 29 iulie 1991    *** Republicată privind autorizarea executării lucrărilor      
      de construcţii; 
-     Ordin nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare        

                   a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Compartiment resurse umane, 
Referent, 

Cosmina Ileana Stanciu 
 
 
 
 
 



Anexa 2 la Anuntul nr._____/___________ 
 
 

Conditii de participare si desfasurare a concursului de recrutare pe functia publica 
de inspector,cl.I,grad profesional asistent 

compartiment investitii,achizitii publice si integrare europeana 
 
 
 Dosarul de inscriere pentru concursul de recrutare va contine ,in mod obligatoriu, documentele 
prevazute de art.49 din  HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea 
carierei functionarilor  publici,cu modificarile si completarile ulterioare si anume: 

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din HG 611/2008 
     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; 
     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. 
      Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi 
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice. 
     Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de 
documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei 
de concurs. 
    Documentul prevăzut la lit. e) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest 
caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu 
originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare 
de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului 
administrativ de numire. 
     Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs 
din cadrul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului. 
 Dosarele de inscriere se pot depune pana la data de 01.09.2014,ora 16.30 la registratura 
Primariei comunei Valea Doftanei. 
 Selectia dosarelor de inscriere si afisarea rezultatului selectiei,cu menţiunea ADMIS sau 
RESPINS se va face in maximum 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a 
dosarelor , la sediul Primariei comunei Valea Doftanei. 
 Dupa afişarea rezultatelor obtinute la selecţia dosarelor,proba scrisă sau interviu candidaţii 
nemulţumiţi pot face contestaţie in termen de cel mult 24 ore de la data afişării rezultatului selecţiei 
dosarelor,respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise ori a interviului. 
 În situaţia contestaţiilor formulate comisia de soluţioare a contestaţiilor va verifica îndeplinirea 
de către candidatul contestatar a condiţiilor pentru participarea la concurs,va analiza lucrarea scrisă şi 
consemnarea răspunsurilor la interviu în termen de maxim 24 de ore de la expirarea termenului  de 
depunere a contestaţiilor. 
 Pentru probele concursului punctajele se stabilesc dupa cum urmează; 

a) Pentru proba scrisă punctajul este de maxim 100 de puncte; 



b) Pentru interviu punctajul este de maximum 100 de puncte; 
Punctajul final se calculează prin însumarea punctajelor obtinute la proba scrisă şi interviu. 
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă. 
Sunt declaraţi admişi la concurs candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte la fiecare  

probă a concursului. 
 Comunicarea rezultatelor finale ale concursului,in termen de maximum 3 zile lucrătoare de la 
data susţinerii ultimei probe,se face prin menţinerea punctajului final al fiecărui candidat şi a sintagmei 
ADMIS sau RESPINS,prin afişare la sediul Primăriei comunei Valea Doftanei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

COMUNA VALEA DOFTANEI 
PRIMĂRIA 

Valea Doftanei, sat Teşila nr. 156, judeţul Prahova, 
 Tel. 0244365367, Fax 0244365202 

Cod Fiscal 2843116 
 
 

Nr._______ din_________ 
 
 

Catre, 
 Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici 

Strada Eforie, Nr. 5, sector 5, Bucureşti, România 
 

Domnului Preşedinte , 
 

Domnule Preşedinte, 
 
 Având în vedere prevederile art.58 ,alin.(1) lit.c) din Legea 188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici,republicată,cu modificările şi completările ulterioare,respectiv ale art.22,alin.(1) 
şi (2) din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvlotarea carierei 
funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare vă rugăm să acordaţi aviz în vederea 
organizării şi desfăşurării concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie 
vacante de inspector,clasa I,grad profesional asistent din cadrul compartimentului 
’’investitii,achizitii publice si integrare europeana’’ din Aparatul de specialitate al primarului 
comunei Valea Doftanei. 
 Postul pentru care se solicita aviz in vederea organizarii concursului de recrutare a ramas 
vacant incepand cu data de 01.07.2014 , data la care titularul postului a fost mutat definitiv pe o alta 
functie publica de executie. 
 
 Probele stabilite pentru concurs: 
 Proba scrisă şi interviul. 
 
 Condiţii de desfăşurare a concursului: 
 Dosarele de înscriere se pot depune până la data de 01.09.2014,la registratura Primăriei 
comunei Valea Doftanei.Proba scrisă a concursului se va desfăşura în data de 12.09.2014,ora 10.00,la 
sediul Primăriei Valea Doftanei.Interviul se va desfăşura în data de 15.09.2014,ora 12.00 la sediul 
Primăriei Valea Doftanei. 
 
 Condiţii de participare la concurs: 
 

a) are cetatenie romana si domiciliul in Romania; 
b) cunoaşte limba română,scris şi vorbit; 
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi; 
d) are capacitate deplina de exercitiu; 



e) are o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza,atestata pe 
baza de examen medical de specialitate; 

f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia : studii superioare de lunga 
durata in domeniul tehnic,absolvite cu diploma de licenta eliberata de o institutie 
acreditata,conform legii; 

g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice; 
h)  nu a fost condamnat pentru savarsirea unor infractiuni contra umanitatii,contra statului sau 

contra autoritatii,de serviciu sau in legatura cu serviciul,care impiedica infaptuirea 
justitiei,de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie ,care 
ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice,cu exceptia situatiei in care a 
intervenit reabilitarea; 

i) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu  i-a incetat contractul individual de munca 
pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani; 

j) nu a desfasurat activitatea de politie politica,astfel cum este definita prin lege; 
 

Condiţii specifice:  
- sa aibe studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de 

lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in domeniul stiintelor 
ingineresti; 

- cunostinte operare IT,nivel mediu. 
- Vechime:1 an in specialitatea studiilor. 
 Mentionam ca nu dorim redistribuirea din corpul de rezerva al functionarilor publici. 
 
Dosarul de inscriere pentru concursul de recrutare va cuprinde documentele prevăzute la  

art.49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si 
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici,cu modificările şi completările ulterioare. 
 
 Membrii propuşi pentru comisia de concurs: 
 - Munteanu Mihaela-presedinte-inspector; 
 - Vlad Claudia-membru- inspector; 
 - reprezentant ANFP-membru. 
Secretarul comisiei: Stanciu Cosmina Ileana-referent resurse umane 
 
 Membrii propuşi pentru comisia de soluţionare a contestaţiilor: 
- Musat Adriana – presedinte - inspector ; 
- Clinci Elena Liliana-membru-inspector; 
- reprezentant ANFP 
Secretarul comisiei Rijnoveanu Cristina Elisabeta-referent.  
 
 

Reprezentant legal, 
PRIMAR, 

Ing.Manea I.Ion 
 
 
 
Intocmit Numele si Prenumele Semnatura 

Red/Dact  Stanciu Cosmina Ileana  



 
ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 
COMUNA VALEA DOFTANEI 

 
Valea Doftanei,sat Tesila,str.Calea Doftanei,nr. 156,judetul Prahova 
Tel.0244365367,fax.0244365202,e-mail valeadoftanei@clicknet.ro 

Cod fiscal 2843116 
 
 
Nr. ______/_______________ 
 
 

CATRE, 
REGIA AUTONOMA “MONITORUL OFICIAL” 

 
  
 Subscrisa COMUNA VALEA DOFTANEI,va rugam sa publicati,in conformitate cu 
art.57,alin.(4) din Legea 188/199 privind statutul functionarilor publici si art.38 din HG 611/2008 
pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici,anuntul 
privind organizarea concursului de recrutare pe functia publica  de execuţie vacanta de 
inspector,cl.I,grad profesional asistent-compartiment investitii,achizitii publice si integrare 
europeana din Aparatul de specialitate al primarului comunei Valea Doftanei. 
 Anexam textul anuntului de concurs. 
 Mentionam ca dorim publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei,Partea a III-a,in data de  
 14.AUGUST  2014. 
 Dupa publicare va rugam sa ne transmiteti un exemplar din monitorul oficial in care s-a 
publicat anuntul. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reprezentant legal, 
PRIMAR, 

Ing.Manea I.Ion 
 
 
 
 
 
 
 
Intocmit Numele si Prenumele Semnatura 

Red/Dact  Stanciu Cosmina Ileana  


