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ANUNŢ 
 
 

 Consiliul Jude ţean Olt organizeaz ă CONCURS DE  
RECRUTARE  pentru  ocuparea   func ţiei   publice de conducere de �ef 
serviciu, vacant ă,  din cadrul aparatului de specialitate, dup ă cum urmeaz ă: 
 

A. DENUMIREA FUNCŢIEI  PUBLICE 
 

1.  Sef serviciu       -      Serviciul Achizi ţii, 
                                       Licita ţii, Contract ări                  -   1 post; 
 
 

B. PROBE DE CONCURS   
 

     1. Selec ţia dosarelor de înscriere; 
     2. Proba scris ă; 
     3. Interviul.  

 
C. CONDIŢII DE DESFĂ�URARE A CONCURSULUI   

     1. Data depunerii dosarelor  de înscriere la concurs - 08.02.2010 
     2. Data probei scrise              -  22.02.2010 
     3. Data probei de interviu      -  24.02.2010  
     4. Ora şi locul desf ăşurării probelor  – Consiliul Jude ţean Olt 
                                                                      Proba scris ă – ora 09,00 
                                                                      Interviul  - ora 15,00 
 

D. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS  
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a) Studii   - universitare de licen ţă,  absolvite cu diplom ă,respectiv studii 
superioare de lung ă durat ă,absolvite cu diplom ă de licen ţă sau echivalent ă 
în domeniul  ştiin ţelor economice sau tehnice  
       
b) Condi ţii minime de vechime  – minim 2 ani  în specialitatea  
                                                        studiilor necesare exercit ării 
                                                        func ţiei publice; 
c) Cuno ştin ţe de operare pe calculator      - nivel avansat; 
d) Studii de masterat sau postuniversitare in domen iul administra ţiei 
publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercit ării 
func ţiei publice ( în condiţiile prevăzute la art. 37  din Legea nr. 330/2009 – 
Lege – cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. 
 

E. BIBLIOGRAFIE  
  

1) Legea nr. 215/2001  privind administraţia  publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările   ulterioare; 

2) Legea 188/1999  privind Statutul funcţionarilor publici, republicată,  cu 
modificările şi completările ulterioare; 

3) Legea nr.7/2004  privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, 
republicată; 

4) Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea 
carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare; 

5) Legea nr.544/2001  privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

6) Hotărârea Guvernului nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces  la 
informaţiile de interes public; 

7) Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 
8) Ordonan ţa de Urgen ţă a Guvernului nr.34/2006  privind atribuirea 

contractelor de achiziţie publică,  a contractelor de concesiune de lucrări 
publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

9) Hotărârea Guvernului   nr. 925/2006  pentru aprobarea normelor de 
aplicare a  prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie 
publică din Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului  nr. 34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de 
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
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10) Hotărârea Guvernului    nr. 1337/2006  privind completarea H.G. nr. 
925/2006 pentru  aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare 
la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G. nr. 34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de 
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii; 

11) Hotărârea Guvernului nr.  1660/2006  pentru aprobarea normelor de 
aplicare a  prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie 
publică prin mijloace electronice din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

12) Ordonan ţa de Urgen ţă a Guvernului  nr. 30/2006  privind funcţia de 
verificare a aspectelor  procedurale aferente procesului de atribuire a 
contractelor de achiziţie publică, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 228/2007, cu modificările şi completările ulterioare; 

13) Hotărârea Guvernului nr . 942/2006 pentru aprobarea normelor de 
aplicare a O.U.G. nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor 
procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie 
publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

14) Hotărârea Guvernului nr . 1083/2007 pentru modificarea şi 
completarea Normelor de aplicare a O.U.G. nr. 30/2006 funcţia de 
verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a 
contractelor de achiziţie publică, aprobate prin H.G. nr. 942/2006; 

15) Ordinul nr. 183/2006  al Preşedintelui Autorit ăţii Na ţionale  pentru  
Reglementarea şi Monitorizarea Achizi ţiilor Publice   privind aplicarea 
dispoziţiilor referitoare la contractul de publicitate media. 

 
F. ACTE OBLIGATORII LA DOSARUL DE ÎNSCRIERE  

 
1. formularul de înscriere ; 
2. copia actului de identitate ; 
3. copiile diplomelor de studii  şi ale altor acte care atest ă efectuarea 

unor specializ ări; 
4. copia carnetului de munc ă sau, dup ă caz, o adeverin ţă care să ateste 

vechimea în munc ă şi, dup ă caz, în specialitatea studiilor necesare 
ocup ării func ţiei publice; 

5. cazierul judiciar , 
6. adeverin ţă care să ateste starea de s ănătate corespunz ătoare, 

eliberat ă cu cel mult 6 luni anterior derul ării concursului de c ătre 
medicul de familie al candidatului sau de c ătre unit ăţile sanitare 
abilitate; 
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7. declara ţia pe propria r ăspundere  sau adeverin ţă care să ateste c ă nu 
a desfăşurat activit ăţi de poli ţie politic ă; 

8. cazierul administrativ sau declara ţie pe propria r ăspundere  ca nu au 
în cazierul administrativ o sanc ţiune disciplinar ă neradiat ă (doar 
pentru persoanele care au calitatea de func ţionar public) . 

 
� Formularul de înscriere se pune la dispoziţia candidaţilor prin  

secretariatul Comisiei de Concurs;  
 
� Copiile de pe actele prev ăzute mai sus se prezint ă în copii 

legalizate sau înso ţite de documentele originale , care se certific ă  
pentru conformitatea cu originalul de c ătre secretariatul  
comisiei de concurs; 

 
 
� Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declara ţie pe propria 

răspundere. În acest caz candidatul declarat admis la  selec ţia 
dosarelor are obliga ţia de a completa dosarul de concurs cu 
originalul documentului pe tot parcursul desf ăşurării 
concursului dar nu mai târziu de 5 zile lucr ătoare de la data la 
care a fost declarat admis în urma selec ţiei dosarelor, sub 
sanc ţiunea neemiterii actului administrativ de numire.  

 
G. RELAŢII SUPLIMENTARE 

 
Relaţii suplimentare  se pot obţine de la COMAPARTIMENTUL 

EVIDENŢA RESURSELOR UMANE, SALARIZARE,  PERFEC ŢIONARE din 
cadrul aparatului propriu al Consiliului Judeţean Olt, telefon 431080, interior 117. 
 

                                 
                                      PRE�EDINTE  
                                    PAUL STĂNESCU  


