
ANUNŢ 

  
Primăria comunei Peciu Nou cu sediul în Peciu Nou nr. 189 , judeţul Timiş, cod poştal: 307310; Tel: 

0256/414500,Fax. 0256/414826, www.primariapeciunou.ro, 

e-mail: primaria_peciunou@yahoo.com, CUI 4358207 

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea  postului vacant de inspector de specialitate  

funcţie contractuală de execuţie , post cu normă întreagă , la compartimentul de achizitii publice.  

 

Concursul se organizează la sediul Primăriei Comunei Peciu Nou: localitatea Peciu Nou nr.189, în 

data de 29.12.2017 ora 10,00, proba scrisă. 

 

1. Probele stabilite pentru concurs:  

- selecția dosarelor de înscriere, probă  scrisă  și  interviu  . 

 

     2.Condițiile de desfășurare a concursului: 

 

           - data până la care se pot depune dosarele de înscriere:  în termen de maximum 10 de zile 

lucrătoare  de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, partea a III-a, de la data de 29.11.2017 

până la data de 14.12.2017 , ora 14,00, la sediul comunei Peciu Nou. 

 - data, ora și locul organizării probei scrise: 29.12.2017 ora 10,00 la Primăria Peciu Nou; 

 - data , ora și locul organizării probei interviului 03.01.2018 ora 10,00 la Primăria Peciu Nou. 

 

           3.Condiţii de participare la concurs pentru ocupare  posturilor contractuale vacante : 

          3.1 Condițiile generale sunt prevăzute la art. 3 din HG nr.286/2011 privind aprobarea 

Regulamentului cadru de stabilire a criteriilor de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 

corespunzător  funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare  în grade sau trepte profesionale 

imediat superioare a  personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare: 

 a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

 b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;  

 c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

 d) are capacitate deplină de exerciţiu;  

 e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

 f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit 

cerinţelor postului scos la concurs; 

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

statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea 

justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o 

incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.  

3.2    Condiţii  specifice prevăzute în fișele postului  aferente: 

3.2.1- Studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă 

în domeniul  economic sau administrativ. 

3.2.2. Vechime- nu se cere . 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.primariapeciunou.ro/
mailto:primaria_peciunou@yahoo.


 

 

 

4. Bibliografia de concurs: 

 

BIBLIOGRAFIA DE CONCURS 

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

    

 Legea nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice, publicata in M. Of. nr. 390 din 

23 mai 2016;  

 Legea nr. 100/2016 din 19 mai 2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, 

publicata in M. Of. nr. 392 din 23 mai 2016;  

 Legea nr. 101/2016 din 19 mai 2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire 

a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări 

şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de 

Soluţionare a Contestaţiilor, publicata in M.Of. nr. 393 din 23 mai 2016;  

HG nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 

98/2016 privind achiziţiile publice, publicata in M.Of. nr. 423 din 6 iunie 2016. 

 

       DOSARUL DE CONCURS va fi depus la secretariatul comisiei de concurs- la d-na Rotaru 

Elena , compartiment de asistență social, și va conține: 

a) formularul de inscriere la concurs( se obține de la secretariatul comisiei de concurs) 

b) copia actului de identitate, 

c) copiile diplomelor  de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; 

d) copia carnetului de munca conform cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste 

vechimea in specialitatea studiilor; 

e) cazierul judiciar; 

f) adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior 

derulării concursului de către medical de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare 

abilitate;  

g) declaratie pe proprie raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie 

politica. 

Copiile de pe actele prevazute se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele 

originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs. 

Cazierul judiciar poate fi inlocuit cu o declaratie pe proprie raspundere. In acest caz, 

candidatul declarat admis la selectia dosarelor are obligatia de a completa dosarul cu originalul 

documentului pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de 5 zile lucratoare de la 

data la care a fost declarat admis in urma selectiei dosarelor, sub sanctiunea neemiterii actului 

administrativ de numire. 

 

PRIMAR 

DRĂGAN GABRIEL-RĂZVAN 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Afisat azi 29.11.2017 

 
CALENDARUL   ACTIVITATILOR  

        

 1.PUBLICAREA ANUNTULUI                                                                                          29.11.2017 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

        2.DEPUNEREA DOSARELOR DE CONCURS  

ALE CANDIDATIILORLA REGISTRATURA PRIMARIEI 

COMUNEI PECIU NOU , JUDETUL TIMIS  SI VERIFI- 

CAREA DOCUMENTELOR DE  DOSAR                                                     29.11.2017- 18.12.2017                                

INTERVAL ORAR :                                                                                                            08,00 – 14,00  

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

        3.SELECTIA DOSARELOR DE CATRE MEMBRII  

COMISIEI DE ORGANIZARE SI DESFASURARE A 

CONCURSULUI                                                                                  19.12.2017, ora- 14,00-15,00 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

         4.AFISAREA REZULTATELOR SELECTIEI 

DOSARELOR                                                                                    19.12.2017  _- ora  15,00 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

          5.DEPUNEREA CONTESTATIEI PRIVIND 

REZULTATELE SELECTIEI DOSARELOR                               20.12.2017 , 

              Interval orar : 08,00-10,00 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

           6.AFISAREA REZULTATELOR  

SOLUTIONARII CONTESTATIILOR                                         20.12.2017, ora 12,00 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

            7.SUSTINEREA PROBEI SCRISE                                   29.12.2017-  10,00-12,00 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

           



8.AFISAREA REZULTATELOR 

PROBEI SCRISE                                                                              29.12.2017- ora 13,30 

 

           9.DEPUNEREA CONTESTATIILOR  PRIVIND 

REZULTATELE PROBEI SCRISE                                              29.12.2017 , pana la ora  16,00 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

           10.AFISAREA REZULTATELOR SOLUTIONARII 

CONTESTATIILOR                                                                         03.01.2018_  – ora 9,00 

________________________________________________________________________________________________________________________  

           11.SUSTINEREA INTERVIULUI  /PROBA PRACTICA     

                                                                                                             03.01.2018- ora 10,00 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

         12.COMUNICAREA REZULTATELOR DUPA 

SUSTINEREA INTERVIULUI /PROBA PRACTICA            03.01.2018 – ora 13,00 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

           13. DEPUNEREA CONTESTATIILOR PRIVIND 

REZULTATUL INTERVIULUI                                                   04.01.2018– pana la ora14,00 

    14.AFISAREA REZULTATELOR SOLUTIONARII 

CONTESTATIILOR                                                                       04.01.2018 –ora 16,00 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

           15.AFISAREA REZULTATULUI FINAL AL  

CONCURSULUI                                                                             03.01.2018_- ora 16,00 

 

              

            16. INAINTAREA RAPORTULUI FINAL                   04.01.2018 - ora 12,00 

 

 

PRIMAR  

Dragan Gabriel- Razvan  


