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ANUNŢ CONCURS 

 

         Serviciul Public de Administrare a Monumentelor Istorice organizează, în temeiul H.G. nr. 286/2011, cu 

modificările și completările ulterioare, la sediul său din loc. Deva, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 28, jud. Hunedoara, 

concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului contractual de executie vacant de: 

 

 CONSILIER JURIDIC -  studii superioare, gradul IA, normă întreagă;  

 

Condiții generale de participare la concurs ( conf. Art. 3 din Anexa  la H.G. nr. 286 din 23 martie 2011 cu 

modificările și completările ulterioare): 

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului 

Economic European şi domiciliul în România; 

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

d) are capacitate deplină de exerciţiu; 

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale 

eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului 

scos la concurs; 

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra 

autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de 

corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu 

excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

Condiţiile specifice de participare la concurs: 

a) Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul științelor 

juridice; 

b) Vechimea în specialitatea studiilor:– minim 6,5 ani; 

 

Acte necesare pentru dosarul de concurs: 

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;  

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;  

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, 

precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau 

instituţia publică;  

d) copie carnet de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în 

specialitatea studiilor, în copie; 

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil 

cu funcţia pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o 

declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu 

originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului);  



f) adeverinţă medicală 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 (adeverinţa care atestă 

starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard 

stabilit de Ministerul Sănătăţii.); 

h) curriculum vitae; 

Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu 

acestea. 

 

Dosarele de participare la concurs  se pot depune până în data de 20.05.2015, ora 1500, la sediul instituției, biroul 

nr. 24 .  

1. proba scrisă  (28.05.2015, ora 900 ); 

2. interviu  (04.06.2015, ora 1200 ). 

 

Bibliografie : 

1. Constituţia României, titlul III cap V administrația publică;  

2. Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

3. Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi 

instituţiile publice 

4. Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare ;  

5. Legea nr.514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificările şi 

completările ulterioare ;  

6. 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;  

7. H.G. 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 ;  

8. Codul de procedură civilă, în vigoare;  

9. Codul civil în vigoare,  aprobat prin Legea nr. 287/2009, Republicată în temeiul art. 218 din Legea nr. 71/2011, 

cu modificările și completările ulterioare: 

 Art. 535- 550 Despre bunuri; 

 Art. 551-554 Drepturile reale; 

 Art. 858- art. 875 Proprietatea publică; 

Contracte:  

 Art. 1766-1771 Contractul de furnizare;  

 Art. 1777-1835 Contractul de locațiune;  

 Art. 1851-1880 Contractul de antrepriza. 

10. Ordinul nr. 509 din 14.09.2011 al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea 

Achizitiilor Publice privind formularea criteriilor de calificare si selectie 

11.  Hotarârea nr. 1660 din 22 noiembrie 2006  pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 

34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare 

12. Ordonanţa de urgenţă 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 modificarile si completarile ulterioare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Calendar desfășurare concurs: 
 

Post Consilier juridic 

Etapă concurs 

Afişarea anunţului concursului; 06.05.2015 

Depunerea dosarelor; până în 20.05.2015 ora 1500 

Selecția dosarelor participanților la concurs; 21.05.2015 ora 1300 

Afișarea rezultatelor; 21.05.2015 ora 1400 

Depunere contestaţii – selecție dosare; 21.05.2015 ora 1400 

Afişarea rezultatelor finale după contestaţii; 22.05.2015 ora 1000 

Susţinerea probei scrise (eliminatorie); 28.05.2015 ora 900 

Afişarea rezultatelor probei scrise; 28.05.2015 ora 1230 

Depunere contestaţii - proba scrisă; 29.05.2015 ora 1300 

Afişarea rezultatelor contestaţiilor - proba scrisă; 29.05.2015 ora 1400 

Susţinerea interviului; 04.06.2015 ora 1200 

Afişarea rezultatelor interviului; 04.06.2015 ora 1500 

Depunere contestaţii interviu; 05.06.2015 ora 830 

Afişarea rezultatelor contestaţiilor interviu; 05.06.2015 ora 1100 

Afişarea rezultatelor finale ale concursului; 05.06.2015 ora 1100 

 

 


