
 CONDIŢII PARTICIPARE pentru ocuparea postului de consilier 

Compartimentul derulare si implementare proiecte : 

 

 să fie cetăţean român; 

 studii superioare cu licenţă 

 să nu fi suferit o condamnare pentru fapte ce l-ar face incompatibil cu 

funcţia pentru care candidează; 

 să prezinte o recomandare de la ultimul loc de muncă; 

 curicullum vitae; 

 copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care 

atestă efectuarea unor specializări 

 cunoştinţe obligatorii de folosire şi utilizare a calculatorului; 

 condiţii de vechime în muncă minim 6 an. 

 

Alte documente necesare la dosarul de înscriere: 

 copie după certificatul de naştere, căsătorie şi buletin de identitate; 

 adeverinţă medicală; 

Tipul probelor: 

 

1.proba scrisă, 

2.interviul. 

 

CONDIŢIILE DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI: 

 

-depunerea dosarului de concurs se face până la data de  30.07.2015, ora 

10:00, la  registratura Primăriei comunei  Dorna Candrenilor. 

-selecţia dosarelor de concurs şi afişarea rezultatului selecţiei se fac în 

data de  30.07.2015, ora 16:00; 

-proba scrisă va avea loc în data de  31.07.2015, ora 10:00, la sediul 

Primăriei comunei  Dorna Candrenilor, sala de consiliu; 

-interviul va avea loc în data de 03.08.2015, ora 9:00, la sediul Primăriei 

comunei Dorna Candrenilor, sala de consiliu. 

 
 

 

 

 

 

 



 BIBLIOGRAFIE: 
 

 

 
-Legea nr 215/2001 - privind administrația publică locală, republicată, cu 
modificări și completări ulterioare 
-Legea nr 50/1991 - privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, 
republicată, cu modificări și completări ulterioare 
Ordin 839/2009 - MDRL pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcții  
-H.G. 28/2008 - privind aprobarea conținutului cadru al documentației 
tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și 
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și 
lucrări de intervenții 
-Ordin 863/2008 - pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi 
din H.G. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-
economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de 
elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de 
intervenții  
-H.G. nr 273/1994 - privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de 
construcții și instalații aferente acestora 
-Legea 422/2001 - privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu 
modificări și completări ulterioare 
-Ordin 2562/2010 - privind aprobarea Procedurii de acordare a 
autorizațiilor pentru cercetare arheologică 
-OUG 66/2011 - privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor 

apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor 

publice naţionale aferente acestora  
-OUG 34/2006 - privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune 
de servicii, 
-HG 925/2006 - pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare 

la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG 34 2006 privind atribuirea 

contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice 

şi a contractelor de concesiune de servicii  
-Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului 

din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul 

european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, 

Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru 

pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale 

privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, 

Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de 

abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului 

- Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al 



Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare 

regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului ,referitor la investițiile 

pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 

 
 
 
 
CANDIDAȚII VOR AVEA ÎN VEDERE LA STUDIEREA ACTELOR 
NORMATIVE 
DIN BIBLIOGRAFIE, INCLUSIV REPUBLICĂRILE, MODIFICĂRILE ȘI 

COMPLETĂRILE ACESTORA. 
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