
  

 
 
 
 
 
 
 

 
ANUNŢ 

  
Consiliul Judeţean Olt organizează concurs de recrutare pentru ocuparea 

postului vacant, aferent  categoriei funcţionarilor publici de execuţie din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, după cum urmează: 

 
A. DENUMIREA  FUNCŢIEI  PUBLICE 

 
1. Consilier, clasa I, grad profesional superior, nivel studii S  -  Serviciul Achiziţii, 

Licitaţii, Contractări.  
 

B. PROBE DE CONCURS 
 

1. Selecţia dosarelor de înscriere; 
     2.  Proba scrisă; 
     3.  Interviul.  

C. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS 
 

a) Să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.  54 din Legea 
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

b) Studii – universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă; 

c) Condiţii minime de vechime: minim 9 ani vechime în specialitatea studiilor. 
 

   D. CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI 
 

     1. Data depunerii dosarelor de înscriere la concurs  - în termen de 20 de zile de 
la data publicării în Monitorul Oficial al României, partea a III-a  (ultima zi de 
depunere a dosarelor de înscriere la concurs –  04.08.2014)                                                                                            
     2. Data probei  scrise           -  18  august  2014 
     3. Data probei de interviu    -  20  august  2014 

 4. Ora şi locul desfăşurării probelor – Sediul Consiliului Judeţean Olt,  din Bd- ul  
A.I. Cuza, nr. 14, Slatina  
           Proba scrisă  - ora 9,00 
           Proba de interviu –ora 14,00. 

 
 
 



  

E. BIBLIOGRAFIE 
 

1. Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

2. Legea nr. 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.  Ordonanţa 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; 

5. Legea nr. 337/2006 pentru aprobarea 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; 

6. Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa 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; 

7. Hotărârea Guvernului 1660/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace 
electronice din Ordonanţa 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; 
      8. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a 
aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică,  
a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, 
cu modificările şi completările ulterioare ; 

 9. Hotărârea Guvernului nr. 942/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor 
procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

 10. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea 
Achiziţiilor Publice nr. 183/2006 privind aplicarea dispoziţiilor referitoare la contractul de 
publicitate media cu modificările ulterioare; 
      11. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea 
Achiziţiilor Publice nr. 314 din 12 octombrie 2010 privind punerea in aplicare a 
certificatului de participare la licitaţii cu ofertă independentă.  
      12. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea 
Achiziţiilor Publice nr. 313/2011 cu privire la interpretarea anumitor dispoziţii privind 
procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune 
de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii; 
      13. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea 
Achiziţiilor Publice nr. 302/2011 privind aprobarea formularelor standard ale Procesului – 
Verbal al sedinţei de deschidere a ofertelor şi Raportului procedurii, aferente procedurilor 
de atribuire a contractelor de achiziţie publică a contractelor de concesiune de lucrări 
publice şi a contractelor de concesiune de servicii ; 
      14.   Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată. 

 



  

F. ACTE OBLIGATORII LA DOSARUL DE ÎNSCRIERE 
LA  CONCURS 

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

specializări; 
4. copia carnetului de muncă şi adeverinţă standard care atestă  vechimea în 

muncă şi/sau în specialitatea studiilor dobândite după data de 01 ianuarie 
2011; modelul adeverinţei standard este pus la dispoziţie de către Serviciul  
Resurse Umane şi Managementul Unităţilor Sanitare din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 

5. cazierul judiciar; 
6. adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu 

cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al 
candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; 

7. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a 
desfăşurat activităţi de poliţie politică; 
 Formularul de înscriere se pune la dispoziţia candidaţilor prin  

secretarul Comisiei de Concurs; 
 Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, 

data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard 
stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice;  

 Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate 
sau însoţite de documentele originale, care se certifică  pentru 
conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs; 

 Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria 
răspundere; în acest caz, candidatul declarat admis la selecţia 
dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul 
documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai 
târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în 
urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului 
administrativ de numire.  

 
G. RELAŢII SUPLIMENTARE 

 
Relaţii suplimentare  se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane şi 

Managementul Unităţilor Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Olt, telefon 431080, interior 117. 

 
 
 
                                                                                                                                

PREŞEDINTE 
                                                         Paul STĂNESCU 
  

                                           


