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ANUNŢ 

privind organizarea concursului pentru ocuparea a 2 funcţii publice vacante de conducere  

din aparatul de specialitate al primarului municipiului Fălticeni.  

 

 

Primăria municipiului Fălticeni organizează concurs de recrutare în data de 26.04.2021, ora 

09,00 (proba scrisă) şi în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise - 

interviul, la sediul Primăriei, pentru ocuparea următoarelor funcții publice de conducere vacante din 

aparatul de specialitate al primarului municipiului Fălticeni: 

- Director executiv, gradul II din cadrul Direcției investiții; 

- Șef serviciu, gradul II din cadrul Serviciului dezvoltare locală. 

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ și următoarele condiții specifice de studii și vechime : 

Pentru funcția publică de conducere de director executiv : 

-  studii universitare de licență absolvite cu diploma de licență sau echivalentă, într-unul din 

următoarele domenii de studii universitare de licență: administrarea afecerilor, inginerie și 

management; inginerie energetică sau electronica și telecomunicații, precum și absolvenți cu diploma 

ai studiilor universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în 

specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diploma echivalentă și o vechime de 

minimum 7 ani în specialitatea studiilor. 

Pentru funcția publică de conducere de șef serviciu : 

-  studii universitare de licență absolvite cu diploma de licență sau echivalentă, într-unul din 

următoarele domenii de studii universitare de licență: administrarea afecerilor, inginerie și 

management sau inginerie civilă, precum și absolvenți cu diploma ai studiilor universitare de master 

în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării 

funcției publice sau cu diploma echivalentă și o vechime de minimum 5 ani în specialitatea studiilor. 

 Dosarul de înscriere se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe pagina 

de internet a Primăriei municipiului Fălticeni și pe site-ul A.N.F.P, respectiv în perioada: 25 martie – 

13 aprilie 2021, la sediul Primăriei municipiului Fălticeni şi trebuie să conţină următoarele 

documente: 

 formularul de înscriere, conform anexei nr.3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;  

 copia actului de identitate; 

 copiile diplomelor de studii şi alte altor acte care atestă efectuarea unor cursuri / specializări; 

 copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după 

caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; 

 adeverinţă 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 unităţile 

sanitare abilitate;  

 declarative pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de 

poliţie politică; 

 cazierul judiciar;  

 curriculum vitae. 

Copiile se prezintă însoţite de documente originale, pentru a se certifica pentru conformitate 

cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. 
Bibliografia/Tematica pentru acest concurs este următoarea: 

 Bibliografie comună: 

 Constituţia României, republicată; 

 O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

 Ordonanța nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 



 Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbași, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 Bibliografie selectică: 

Pentru funcția de conducere de director executiv: 

 Legea nr 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public; 

 Hotararea nr 123 /2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr 544/2001 privind 

liberul acces la informatiile de interes public; 

 Hotărârea nr. 936/2020 pentru aprobarea cadrului general necesar în vederea implicării autorităților și 

instituțiilor din Romania în procesul de programare și negociere a fondurilor externe nerambursabile 

aferente perioadei de programare 2021-2027 și a cadrului instituțional de coordonare, gestionare și control 

al acestor fonduri; 

 Ordinul Ministrului Finantelor Publice  nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

angajarea , lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, 

evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale; 

 O.U.G. nr. 122/ 2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al 

fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România; 

 Legea nr 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 Hotararea nr 395/ 2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractului de achizitie publica / acordului-cadru din Legea nr 98/2016 prvind achizitiile 

publice; 

 Legea nr. 51/2006, Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată; 

 O.U.G. nr.155/2020   privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de relansare şi rezilienţă 

necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul 

Mecanismului de redresare şi rezilienţă. 

 

Pentru funcția de conducere de șef serviciu: 

 H.G. nr. 398 din 27 mai 2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a 

fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de 

coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013; 

 H.G nr. 399 din 27 mai 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor 

finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 

2014-2020; 

 Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, republicată cu modificările și completările ulterioare; 

 H.G nr.907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice; 

 H.G.  nr. 273/1994  privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii 

aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

 

 

 

 

 
PRIMAR 
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