
MUNICIPIUL SIGHI$OARA

organizeazi in data de25.11,2019 - proba scrisl

CONCURS

de recrutare pentru ocuparea funcfiei publice de conducere vacante:

qef birou - Biroul Achizi{ii, Accesare Fonduri Europene qi Management Proiecte

Concursul se organizeazd la sediul Municipiului Sighiqoara, Piafa Muzeului nr, T rjudef
Mureg, astfel:

- proba scristr: 25.11.2019, ora 11,00;
- interviul: conform art. 56 din H. G.

carierei funclionarilor publici, cu modificdrile
Sighiqoara, Piala Muzeului nr, 7;

Conditiile de participare la concurs:

Condi{iile generale sunt cele prevdzute
57 12019 privind Codul Administrativ:

nr. 61112008, privind organizarca qi dezvoltarea
qi complet6rile ulterioare, la sediul Municipiului

de arl. 465 alin. (1) din Ordonanla de Urgenf[ nr.

(1) Poate ocupa o functie publici persoana care indeplineqte urmdtoarele condilii:
a) are cetdlenia romdn6 qi domiciliul in Romdnia;
b) cunoagte limba romdn6, scris qi vorbit;
c) are vdrsta de minimum 18 ani implinili;
d) are capacitate deplin6 de exerciliu;
e) este apt din punct de vedere medical qi psihologic sd exercite o func{ie public6. Atestarea stdrii

de slndtate se face pebazd de examen medical de specialitate, de cdtre medicul de familie, respectiv
pe bazd. de evaluare psihologicd organizatd prin intermediul unitdlilor specializate acreditate in
condiliile legii;

f) indeplineqte condiliile de studii gi vechime in specialitate prevdzute de lege pentru ocuparea
funcliei publice;

g) indeplineqte corldiliile specifice, conform fiqei postului, pentru ocuparea funcliei pullice; 
."1 

.

h) nu a fost condamnatd pentru sdv6rqirea unei infractiuni contra umanitSlii, contrdstatului sau"
contra autoritdlii, infractiuni de corup{ie sau de serviciu, infrac}iuni care impiedicl inftptuirea
justitiei, infracfiuni de fals ori a unei infractiuni s[vdrgite cu intentie care ar face-o incompatibila cu
exercitarea functiei publice, cu excepfia situaliei in care a intervenit reabilitarea, amnistia post-
condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o functie publicd sau de a exercita profesia ori activitatea
in executarea cdreia a s6vdrgit fapta, prin hotdr6re judecdtoreasc6 definitiv[, in condiliile legii;

j) nu a fost destituit6 dintr-o funclie publicd sau nu i-a incetat contractul individual de munc6
pentru motive disciplinare in ultimii 3 ani;

k) nu a fost lucr6tor al SecuritElii sau colaborator al acesteia, in condiliile prev6zute de legislatia
specific5.

Condi{ii specifice:
- studii universitare de licenfd absolvite cu diplom6, de licenld sau echivalentd: qtiinle

inginereqti sau gtiinle economice sau qtiinfe juridice sau ramura de qtiinld qtiinle
admini strative specializar ea admini stratie public 6;

- Pentru ocuparea functiei publice de conducere, candidalii trebuie s5 fie absolvenli cu
diplomd ai studiilor universitare de master in domeniul administrafiei publice, management
sau in specialitatea studiilor necesare ocupdrii functiei publice sau cu diplomd echivalenti
conform prevederilor ar1. 153 alin. (2) din Legea educaliei na{ionale nr. ll20lI, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare.

- Vechime minim 5 ani in specialitatea studiilor necesare exercitirii funcfiei publice;
- Vor fi solicitate specializdri sau perfection6ri in domeniul achiziliilor publice dovedite cu

documente emise in condifiile legi.



Bibliosrafie senerall:
- ConstituliaRom6niei;
- Ordonanfa de Urgentd nr. 5712019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

Biblioerafie specific5:
o Legea Nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achiziliile publice, cu modificarile qi

complet6rile ulterioare;
o Legea Nr. 9912016 din 19 mai2016 privind achiziliile sectoriale, , cu modificdrile gi

completlrile ulterioare;
o Legea Nr. 100/2016 din 19 mai 2016 privind concesiunile de lucrdri gi concesiunile

de servicii, cu modific[rile qi completdrile ulterioare;
o Hotdrdrea Nr. 39412016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice

de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-
cadru din Legea rtr. 9912016 privind achiziliile sectoriale, cu modific[rile qi

completirile ulterioare;
.. HotdrArea Nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice

, .d. aplicare a prevederilor referitoare iu atribuirea contractului de achiiiiie
publicd/acordului-cadru din Legea m. 9812016 privind achiziliile publice, cu

,. modific[rile qi completdrile ulterioare;
o OUG Nr. 6612011 din29 iunie 2011privind prevenirea, constatarea gi sanc{ionarea

neregulilor apdrute in obfinerea qi utilizarea fondurilor europene gi/sau a fondurilor
publice nationale aferente acestora, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;

o OUG Nr. 6412009 din 3 iunie 2009 privind gestionarea financiard a instrumentelor
structurale gi utilizarea acestora pentru obiectivul convergentd, cu modific[rile qi
completdrile ulterioare;

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sI continl in mod obligatoriu documentele
prevlzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008. cu modificirile si completlrile ulterioare:

a) fomularul de insmiere prevdzut in anexa nr. 3 la H.G. nr. 61112008 (sediul instituliei - cameraT2
sau pe www.sighisoara.org.ro); _r, -l ..

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

.jspecializ[ri qi perfec]iondri;
e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare in domeniul administra[iei publice,
management ori in specialitatea studiilor necesare exercitdrii functiei publice, dtpd. caz;
f) copia carnetului de muncd gi dupi c.az, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrat6,
care sd ateste vechimea in muncd qi, dupd caz, in specialitatea studiilor necesare ocupdrii func{iei
publice conform anexei nr. 2D la H.G. nr. 61112008, cu modificdrile qi completdrile ulterioare
(model adeverinfd vechime la sediul institutiei - camera 72 sau pe www.sighisga.ta.o_rg,f.9);
g) copia adeverinlei care atestd starea de sdndtate corespunz[toare, eliberatd cu cel mult 6 luni
anterior deruldrii concursului de cdtre medicul de familie al candidatului;
h) copia adeverinlei care atestd starea de sdndtate corespunzdtoare pentru efort fizic, in cazul
func{iilor publice pentru a cdror ocupare este necesard indeplinirea unor condilii specifice care
implicd efort fizic qi se testeazd.prin prob6 suplimentard (nu este cani);
i) cazierul judiciar;
j) declaratia pe propria r6spundere sau adeverinta care sd ateste calitatea sau lipsa calitdlii de lucrdtor
al Securitdlii sau colaborator al acesteia.

Adeverintele care au un alt format dec6t cel prevdzut la punctul f) trebuie sd cuprindd
elemente similare celor prevdzute in anexa nr. 2D la H.G. nr. 61112008 gi din care sd rezulte cel
pulin urmdtoarele informalii: functia/func{iile ocupatd/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru
ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfbgurdrii activitafi, vechimea in munc[ acumulatS,
precum gi vechimea in specialitatea studiilor.



Adeverinla care atestd starea de sdndtate confine, in clar, numdrul, data, numele emitentului
gi calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sdndti{ii Publice.

Copiile de pe actele prevlzute mai sus se prezintl in copii legalizate sau inso{ite de
documentele originale' care se certificl pentru conformitatea cu originalul de citre secretarul
comisiei de concurs, cu excep(ia copiei actului de identitate, care se poate transmite gi in
format electronic, la adresa de e-mail resurseumane@sighisoara.org.ro.

Cazierul judiciar poate fi inlocuit cu o declaralie pe propria rdspundere. in acest caz,
candidatul declarat admis la selec(ia dosarelor gi care nu a solicitat expres la inscrierea la concurs
preluarea informaliilor direct de la autoritatea sau institulia publicd competent6 are obligalia de a
completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desftqurdrii concursului,
dar nu mai t6rziu de data gi ora organiz[rii interviului, sub sancfiunea neemiterii actului
administrativ de numire. in situalia in care candidatul solicitd expres la inscrier ea la concurs
preluarea informaliilor direct de la autoritatea sau institulia publicd competentA, extrasul de pe
cazierul judiciar se solicitd potrivit legii gi procedurii aprobate la nivel instituJional.

Dosarele de inscriere la concurs se pot depune, in termen de 20 de zile de la data publicirii
anun{ului, in perioad a 21,10.2019 - 11.11,,2019.

Relafii suplimentare la secretarul comisie de concurs, $u$u Adina-Daniela - inspector
superior in cadrul Compartimentului Resurse Umane - Serviciului Resurse Umane qi Administrare
Sistem Informatic: tel. 02651771280 int 144, fax. 02651771278 qi adresd e-mail
resurseu.rnauel@ si gh! soara. or g.Io

PRIMAR,
OVIDIU.DUMITRU UALANC


