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ANUNŢ
- privind organizarea şi desfăşurarea la nivelul Administratiei Domeniului Public Sector 1 a
concursului/examenului pentru ocuparea postului de execuţie vacant de inspector de specialitate, gradul
profesional IA, in cadrul Biroul Control, Inspectie, A vize.

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (2) din Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a
criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările
şi completările ulterioare coroborate cu prevederile Dispoziţiei Primarului Sectorului I nr. 2741/I8.04.2011
privind aprobarea criteriilor proprii de selecţie în completarea Regulamentului-Cadru aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 286/2011
ADMINISTRA TIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
cu sediul în Bd. Poligrafiei nr. 4, Sector 1, Bucureşti
organizează CONCURS/EXAMEN pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unor funcţii
contractuale de execuţie vacante la nivelul instituţiei.
Denumirea postului vacant:
1 post - Inspector de specialitate, gradul profesional IA, la Biroul Control, lnspectie, Avize.
Număr posturi : 1
CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS:
- are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând
Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

- are capacitate deplină de exerciţiu;
- 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;
- îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit
cerinţelor postului scos la concurs;
- 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.
CONDIŢIJ GENERALE ŞI SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS:
•

•
•
•

Pentru postul de inspector de specialitate, gradul profesional IA, la Biroul Control, Inspectie,
Avize
studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lungă durată
absolvite cu diploma de Iicenta in domeniul tehnic;
studii de master;
vechimea in specialitate necesară: minim 6 ani şi 6 luni.

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:
I. Cerere de înscriere la concurs adresată Directorului General al Administraţiei Domeniului Public Sector
1.
2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz.
3. 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.
4. Carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în
specialitatea studiilor, în copie.
5. Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă
incompatibil cu funcţia pentru care candidează.
6. 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.
7. Curriculum vitae.
- Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului si calitatea
acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
- În cazul cazierului judiciar, 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.
* Copiile actelor vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformită/ii copiilor cu acestea.

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:
Perioada de depunere a dosarelor: de la data de 19.07.2021, ora 08.00 si până la data de
30.07.2021, ora 16.00, la sediul instituţiei din Bd. Poligrafiei, nr. 4, Sector 1, Bucureşti-Biroul Resurse
Umane-Secretariat.
Selecţia dosarelor: în termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de
depunere a dosarelor.
Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor: în termen de o zi lucrătoare de la data expirării
termenului de selecţie a dosarelor.
* După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, candidaţii nemulţumiţi pot depune
contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, sub
sancţiunea decăderii din acest drept. În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor,
comisia de soluţionare a contestaţiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condiţiilor
pentru participare la concurs în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere
a contestaţiilor. Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face imediat după soluţionarea
contestaţiilor.
Proba scrisă: 09.08.2021, ora 10.00.
Afişarea rezultatelor probei scrise: în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării
probei scrise.
* După afişarea rezultatelor obţinute la proba scrisă, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie
în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise, sub sancţiunea decăderii
din acest drept. În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise, comisia de soluţionare a
contestaţiilor va analiza lucrarea doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare
de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor. Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se
face imediat după soluţionarea contestaţiilor.
Proba interviului: 11.08.2021, ora 10.00.
Afişarea rezultatelor probei interviului: în termen de maximum o zi lucrătoare de la data
finalizării probei interviului.
* După afişarea rezultatelor obţinute la proba interviului, candidaţii nemulţumiţi pot depune
contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei interviului, sub
sancţiunea decăderii din acest drept. În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei interviului
comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru
candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a
contestaţiilor. Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face imediat după soluţionarea
contestaţiilor.
Afişarea rezultatelor finale: Rezultatele finale se afişează în termen de maximum o zi lucrătoare
de la expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor pentru proba interviului.

Bibliografie
Pentru postul vacant
Inspector de specialitate, gradul profesional IA, in cadrul Biroului Control, Inspectie,
Avize
I. Legea nr.544/200 I - privind liberul acces la informatiile de interes public;
2. Hotararea Guvernului nr.123/2002 - pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii
nr.544/2001.
3. Legea 233/2002 - privind aprobarea Ordonantei Guvernului Romaniei nr.27/2002 privind
reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor cu modificarile si completarile ulterioare;
4. HCGMB nr.275/2020 - privind aprobarea "normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea si
executia lucrarilor de infrastructura tehnico-edilitara si stradala de pe teritoriul municipiului
Bucuresti"
5. HCLMB nr.3/1995 - privind aprobarea Normelor de ocupare a terenurilor apartinand domeniului
public al municipiului Bucuresti;
6. HCGMB nr.306/2002 - pentru aprobarea Regulamentului privind instalarea capacelor, gurilor de
acces la retelele edilitare subterane si rasuflatoarelor de gaz si a gratarelor gurilor de scurgere a
apelor pluviale pe teritoriul municipiului Bucuresti;
7. Legea 50/1991 - privind autorizarea, executarea lucrarilor de constructii,republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;
8. HCLMB nr.44/1994 - privind protectia spatiilor verzi, cu modificarile si completarile ulterioare;
9. HCGMB nr. I0/200 I - privind modificarea lui HCLMB 44/1994;
IO. Hotărârii Guvernului nr. 343/2017 - pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.
273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii
aferente acestora.
11. HCGMB nr. I03/2006 - privind corelarea lucrarilor de modernizare reabilitare drumuri cu
ridicarea la cota a echipamentelor retelelor edilitare;
12. HCGMB nr I05/2006 - privind amplasarea pe domeniul public a retelelor tehnico- edilitare si a
echipamentelor tehnice aferente;
13. HCGMB nr.160/2000 - privind modificarea HCGMB nr.22/1994, regimul constructiilor
provizorii, amplasate pe terenuri aflate in domeniul public al municipiului Bucuresti;
14. HCGMB nr 147/2005 - privind normele de salubritate si normele de igienizare ale municipiului
Bucuresti;

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei Administraţiei Domeniului Public Sector I,
Bucureşti din Bd. Poligrafiei nr. 4, Sector I-Biroul Resurse Umane-Secretariat, telefon 021 9660, sau pe
pagina de internet a instituţiei
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