
  

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    Nr. 1492/ 07.06.2019 

 

Anunț concurs  

 

               Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Iași organizează concurs de recurtare 

pentru ocuparea urmatorului post vacant: 

 

- inspector I superior – Compartimentul Achiziții publice-Investiții-Patrimoniu-

Administrativ 

 

A. Condiţii de desfăşurare a concursului 

 

 Susţinerea examenului, proba scrisă, în data de 06.08.2019 ora 10,00; 

 Data interviului va fi comunicata ulterior, in termen de 5 zile de la data sustinerii 

probei scrise; 

 Locul desfăşurării probelor este la sediul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret 

Iaşi, Str. Sf. Sava nr.19; 

 Dosarele se pot depune în termen de 20 zile de la data de 05.06.2019, data la care 

anunțul se va publica în Monitorul Oficial partea a treia, într-un cotidian de largă 

circulație și la sediul instituției.  

 

B. Condiţiile generale de participare la concurs: 

 

 a) are cetăţenia română şi domiciliul în România; 

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

    c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi; 

     d) are capacitate deplină de exerciţiu; 

      e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, 

atestată pe bază de examen medical de specialitate; 

     f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică; 

     g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice; 

      h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra 

statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care 

împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu 

intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice; 

     i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual 

de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; 

     j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege. 



  

 

 

C. Condiţii  specifice necesare în vederea participării la concurs: 

 

a) Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de 

lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul stiinţelor 

economice, administrative; 

b) 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru 

ocuparea funcţiilor publice de execuţie de grad profesional superior ; 

c) cunoștiințe medii de operare PC ( Microsoft Office, Adobe etc.) - dovada 

cunoștiițelor se va face în baza documentelor justificative. 

 

D. Bibliografie 

 

1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

2. Constituția României republicată; 

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

4. Hotărârea nr. 776/2010, privind organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene 

pentru sport şi tineret respectiv a directiei pentru sport si tineret a Municipiului 

Bucureşti; 

5. Legea 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările şi completările 

ulterioare; 

6. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție 

publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 

7. Ordin M.F.P. 281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale programului 

anual al achizițiilor publice; 

8. Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor 

fixe aflate în patrimoniu instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr 493/2003, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

9. HG nr. 2139/2004 din 30 noiembrie 2004 pentru aprobarea Catalogului privind 

clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

Relații suplimentare se pot obține la sediul instituției Sf. Sava nr. 19 loc. Iași 

și la telefon 0232/231540. 

 


