
ROMÂNIA 
JUDEŢUL COVASNA 
COMUNA CATALINA  
PRIMĂRIA  

 Nr.înreg. 2456 din 22.06.2022 
 

Către, 

 Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 
 

Domnule Preşedinte, 
 

În conformitate cu prevederile art. 618 alin(1) lit.b) din Ordonanța de Urgență 
a Guvernului României nr. 57/2020 privind Codul Administrativ, și H.G .nr. 611/2008  
pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor 
publici,cu modificările și completările ulterioare ,vă comunicăm că la data de 16 august 
2022 (proba scrisă), Primăria Comunei Catalina organizează concurs de recrutare pentru 
ocuparea  următoarei funcţii publice de execuție vacantă: 
 1.Consilier achiziții publice ,clasa I,grad profesional principal în cadrul 
compartimentului Achiziții publice și urbanism cu mențiunea că ne încadrăm în plafonul 
maxim al cheltuielilor de personal ce va fi repartizat pentru anul 2022. 
1. Denumirea funcţiei publice de execuție: Consilier achiziții publice ,clasa I,grad 
profesional principal în cadrul compartimentului Achiziții publice și urbanism 
2. Concursul de recrutare constă în 3 probe succesive; 
      (anunț pe pagina de internet:15 iulie  2022   
 - perioada de depunere în perioada : 15.07.2022 – 03.08 2022  
  - selecția dosarelor  de înscriere în  perioada:  04.08.2022–10.08.2022 
    - proba scrisă: 16 august  2022, ora 11,00  
     - termen depunere contestații este de  24 ore de la afișarea rezultatului,  
     - termen de rezolvare contestațiile depuse: 24 ore. 
    - interviul:  18 august 2022, ora 10,00 
3. Condiţiile de desfăşurare a concursului: 
3.1. Data până la care se pot depune dosarele de înscriere: Dosarele de concurs se 
depun în maxim 20 de zile la sediul instituției publice organizatoare de la data 
publicării anunţului pe site-ul acesteia  și A.N.F.P 
4. Condiţii de participare la concurs: 
4.1. Condiţiile de participare la concurs, respectiv condițiile prevăzute de lege 
pentru ocuparea funcției publice de ececuție vacate de Consilier achiziții publice 
,Clasa I,grad profesional principal :  
 - Studii  universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în 
domeniul administrație publică. 
 - cunoștiințe de operare/programare pe calculator (necesitate  și nivel): Office și internet 
– nivel mediu ce vor fi testate în cadrul probei eliminatorii din data de  16 august 
2022,ora 9,00. 
- Vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice:  minimum 5 
ani 
 
 



 
 
 - Durata timpului de lucru  este:  8 ore/zi,  40 de ore/săptămână. 

-  Locația de desfășurare a concursului: Sediul Primăriei comunei Catalina,Catalina 
nr.413,județul Covasna 
Coordonate de contact: 

- Persoana de contact: BanffyZita secretar general al comunei, Tel:0267346161, 
Fax:0267346171, adresa de e-mail:primariacatalina@yahoo.com   

Bibliografie  
1.Constituția României; 
2.Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
Partea a III-a , Titlu V., Partea VI-a Titlu I-II; 
3.Ordonanţa Guvernului 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 
formelor de discriminare, republicată cu modificările si completările ulterioare; 
4.Legea nr. 202 din 19 aprilie 2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între 
femei și bărbați, republicată cu modificările si completările ulterioare; 
5.Legea nr.98 din 18 mai 2016 privind achizițiile publice cu modificările și 
completările ulterioare; 

         6. Hotărârea Guvernului nr.395/2016 – Norme metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru  
         7. Legea nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii.  
 
Tematica: Bibliografia  va fi studiată integral  
 
 
 
 
 

PRIMAR,  
TUSA LEVENTE 


