
  

 

           

 

 

 

 

 

 

 

Anunţ 

 

 

               Direcţia Judeţeana pentru Sport şi Tineret Iaşi, cu sediul în Iaşi, strada Sf. 

Sava nr.19, județul Iasi, organizează concurs, pentru recrutarea de personal pentru  

funcţiile publice de execuţie vacante: 

1. Consilier I Superior - Achiziţii publice-Investiţii-Patrimoniu-Administrativ; 

 

Condiţii de desfăşurare a concursului 

 

 Susţinerea examenului, proba scrisă, în data de 23.12.2021 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 perioada  22.11.2021-13.12.2021.  

 

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. 

 

 

 

 



  

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 în domeniile fundamentale: ştiinţe sociale 

şi ştiinţe inginereşti. 

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

ocuparea funcţiilor publice de execuţie de grad profesional superior 

 

 

Bibliografie 

 

a) Constituția României republicată; 

b) Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

c) Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 

formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

d) Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

e) Ordin M.F.nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind 

organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi 

capitalurilor proprii 

f) Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, Cap. III - Obligatiile 

angajatorilor, sectiunea I 

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

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

Bucureşti; 

h) Legea 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările şi completările ulterioare; 

i) 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; 

j)  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. 

k) Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de 

recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora ; 

l) Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

m) Prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, actualizată, privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcţii. 

 

Tematică 

a) Constituţia României-integral 

b) Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, Cap. III - Obligatiile 

angajatorilor, sectiunea I 

c) Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu 

modificările şi completările ulterioare, 



  

d) Norme privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare 

e) Egalitatea de şanse şi tratament. Definiţii în această materie. Egalitatea de şanse şi 

tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii. Egalitatea de şanse între femei şi 

bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei. Sesizări/reclamaţii privind 

discriminarea pe criteriul de sex. 

f) Legea 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările şi completările ulterioare - 

integral 

g) Hotărârea nr. 776/2010, privind organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene pentru 

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

i) Ordin M.F.nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind 

organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi 

capitalurilor proprii -integral 

j) 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 -integral 

k) Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de 

recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora - integral 

l) Prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, actualizată, privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcţii- integral 

m) 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 - integral 

n) Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; - integral. 

 

 

 

 


