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A N U N T 

            Primaria comunei  Saraiu, cu sediul in comuna Saraiu, Sos. Tulcei, nr.29, judetul 
Constanta, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a 
functiei contractuale de conducere vacante, de sef serviciu in cadrul  Serviciului Public de Apa . 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidatii trebuie sa 
indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin 
Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:  

a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 
apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania; 
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit; 
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale; 
d) are capacitate deplina de exercitiu; 
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza 
adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate; 
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit 
cerintelor postului scos la concurs; 
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra 
statului ori 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, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea. 

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei 
contractuale sunt: 

 studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga 
durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, 

 cunostinte si aptitudini in utilizarea calculatorului; 
 vechime in munca – nu este cazul. 

Concursul se va organiza conform calendarului urmator: 

 10 APRILIE 2018, ora 15.00: proba scrisa; 

Dosarele de inscriere se depun la sediul institutiei in termen de 10 LUCRATOARE zile 
de la publicarea anuntului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator 
functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale 
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imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri 
publice, pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va 
contine urmatoarele documente: 

a. cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice 
organizatoare; 

b. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, 
dupa caz; 

c. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea 
unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor 
specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica; 

d. carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie 
si/sau in specialitatea studiilor, in copie; 

e. cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care 
sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza; 

f. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 
6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de 
catre unitatile sanitare abilitate; 

g. curriculum vitae. 

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si 
calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii. 
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii si carnetul de munca sau, dupa caz, 
adeverintele care atesta vechimea vor fi prezentate si in original in vederea verificarii 
conformitatii copiilor cu acestea. 

Concursul se va desfășura sub forma următoare: 
- Test grilă cu subiecte de legislație specifica(maxim 70 puncte); 
- Evaluarea CV-ului (maxim 30 puncte). 

 
Contestațiile se pot depune doar pentru proba scrisă în termen de 1 oră de la afișarea 
rezultatelor. Rezolvarea contestațiilor se va realiza de către comisia de contestații în aceeași 
zi prin recorectarea testului candidatului în fața candidatului. Rezultatul contestației este 
definitiv. 

      Candidatul se consideră admis dacă a totalizat minim 60 puncte. Ocuparea postului se va face 
în ordine descrescătoare a punctajului total obținut. Bibliografia stabilita se afiseaza la sediul 
Primariei Saraiu. 
              Relatii suplimentare se pot obtine la sediul institutiei. 
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DATA AFISARII 16.03.2018 

BIBLIOGRAFIE PENTRU CONCURS 
 

personal contractual – Sef serviciu 
 
1.Costitutia Romaniei ; 
2.Legea nr.215/2001 – legea administratie publice locale,republicata,cu modificarile si 
completarile ulterioare ; 
3.Legea nr.53/2003 – Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare ; 
4.Legea nr.477/2004 – privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si 
institutiile publice ; 
5.Legea nr.22/1969 – privind organizarea gestiunilor, constituirea de garantii si raspunderea in 
legatura cu gestionarea bunurilor ; 
6. LEGEA  nr. 241/2006 - referitoare la serviciul de alimentare cu apă şi canalizare 
7. LEGEA nr. 224/2015 - referitoare la modificarea si completarea Legii 241/2006 
8. LEGEA  nr. 51/2006 - referitoare la serviciile comunitare de utilităţi publice 
9. Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, 
lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, 
evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările si completările 
ulterioare 
10. Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006 cu modificările şi completările ulterioare; 
 11.Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificări şi completări ulterioare; 
12.  H.G. nr. 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea şi controlul 
bifenililor policloruraţi şi ale altor compuşi similari; 
13.  H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul 
acvatic a apelor uzate (N.T.P.A. 001); 
14. Ordonanța de Urgență nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 
265/2006 cu modificările şi completările ulterioare; 
15.  Ordin nr. 29 din 23 decembrie 1993 pentru aprobarea Normativului-cadru privind 
contorizarea apei şi a energiei termice la populație, instituții publice şi agenţi economici; 
16. Ordin nr. 88 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de 
alimentare cu apă şi de canalizare; 
17. Ordin nr. 90 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a 
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare; 
18. Ordin nr. 92 din 16 februarie 2007 pentru aprobarea Normei privind unele măsuri de 
informare a consumatorilor, persoanelor fizice, de către operatorii economici prestatori de 
servicii în cadrul contractelor preformulate folosite de către aceştia; 
 
 
 


