
ADMINISTRA TIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

cu sediul in Bd. Poligrafiei nr. 4, Sector 1, Bucure~ti 
organizeaza CONCURS/EXAMEN pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unor functii contractuale de 

executie vacante la nivelul institutiei. 

Denumirea postului vacant: 
1 post - Inspector de specialitate, gradul profesional I, la Biroul Achizitii Publice; 
1 post - Inspector de specialitate, gradul profesional IA, la Serviciul Contabilitate Buget; 
1 post - Inspector de specialitate, gradul profesional IA, la Serviciul Juridic; 

Numar posturi : 3 

CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS: 

- are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apaqinand Spatiului 
Economic European ~i domiciliul in Romania; 

- cunoa~te limba romana, scris ~i vorbit; 
- are varsta minima reglementata de prevederile legale; 
- are capacitate deplina de exercitiu; 
- are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale 

eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate; 
- indepline~te conditiile de studii ~i, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului 

scos la concurs; 
- nu a fost condamnata definitiv pentru savar~irea unei infractiuni contra umanitatii , contra statului ori contra 

autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica intaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie 
sau a unei infractiuni savar~ite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei , cu exceptia situatiei in care 
a intervenit reabilitarea. 

CONDITII GENERALE $1 SPECIF/CE DE PARTICIPARE LA CONCURS: 

1 post de inspector de specialitate, gradul profesional I, la Biroul Achizitii Publice 
• studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma 

de licenta; 
• studii universitare de masterat; 
• certificat/atestat expert achizitii publice; 
• vechimea in specialitate necesara: minim 3 ani si 6 luni. 

1 post de inspector de specialitate, gradul profesional IA, la Serviciul Juridic 
• studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma 

de licenta in domeniul juridic; 
• studii universitare de masterat; 
• vechimea in specialitate necesara: minim 6 ani si 6 ]uni. 

1 post de inspector de specialitate, gradul profesional IA, la Serviciul Contabilitate Buget 
• studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma 

de licenta in domeniul economic; 
• vechimea in specialitate necesara : minim 6 ani ~i 6 ]uni. 



ACTE NECESARE iNSCRIERII LA CONCURS: 

I. Cerere de inscriere la concurs adresata Directorului General al Administratiei Domeniului Public Sector I. 
2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz. 
3. Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor ~i ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum ~i 
copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica. 
4. Cametul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie ~i/sau in specialitatea studiilor, 
in copie. 
5. Cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-1 faca incompatibil cu 
functia pentru care candideaza. 
6. Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu eel mult 6 luni anterior derularii 
concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate. 
7. Curriculum vitae. 

- Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in 
formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii. 

- in cazul cazierului judiciar, candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe 
propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului 
judiciar, eel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului. 

* Copiile actelor vor fl prezentate # in original in vederea verificiirii conf ormitiiJii copiilor cu acestea. 

CALENDARUL DE DESFA$URARE A CONCURSULUI: 

Perioada de depunere a dosarelor: de la data de 22.10.2021, ora 08.00 ~i pana la data de 04.11.2021, ora 16.00, 
la sediul institutiei din Bd. Poligrafiei, nr. 4, Sector 1, Bucure~ti-Registratura. 

Selecfia dosarelor: in termen de maximum doua zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a 
dosarelor. 

Afi~area rezultatelor selecfiei dosarelor: in termen de o zi lucratoare de la data expirarii termenului de selectie 
a dosarelor. 

* Dupa afi~area rezultatelor obtinute la selectia dosarelor, candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen 
de eel mult o zi lucratoare de la data afi~arii rezultatului selectiei dosarelor, sub sanctiunea decaderii din acest drept. in 
situatia contestatiilor formulate fata de rezultatul selectiei dosarelor, comisia de solutionare a contestatiilor va verifica 
indeplinirea de catre candidatul contestatar a 9Pnditiilor pentru participare la concurs in termen de maximum o zi lucratoare 
de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor. Comunicarea rezultatelor la contestatiile depuse se face imediat 
dupa solutionarea contestatiilor. 

Proba scrisa: 12.11.2021, ora 11.00. 
Afi~area rezultatelor probei scrise: in termen de maximum o zi lucratoare de la data finalizarii probei scrise. 
* Dupa afi~area rezultatelor obtinute la proba scrisa, candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen de 

eel mult o zi lucratoare de la data afi~arii rezultatului probei scrise, sub sanctiunea decaderii din acest drept. in situatia 
contestatiilor formulate fata de rezultatul probei scrise, comisia de solutionare a contestatiilor va analiza lucrarea doar 
pentru candidatul contestatar in termen de maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor. 
Comunicarea rezultatelor la contestatiile depuse se face imediat dupa solutionarea contestatiilor. 

Proba interviului: 17.11.2021, ora 11.00. 
Afi~area rezultatelor probei interviului: in termen de maximum o zi lucratoare de la data finalizarii probei 

interviului. 
* Dupa afi~area rezultatelor obtinute la proba interviului, candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen 

de eel mult o zi lucratoare de la data afi~arii rezultatului probei interviului, sub sanctiunea decaderii din acest drept. in 
situatia contestatiilor formulate fata de rezultatul probei interviului comisia de solutionare a contestatiilor va analiza 
consemnarea raspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar in termen de maximum o zi lucratoare de la 
expirarea termenului de depunere a contestatiilor. Comunicarea rezultatelor la contestatiile depuse se face imediat dupa 
solutionarea contestatiilor. 

Afi~area rezultatelor finale: Rezultatele finale se afi~eaza 1n termen de maximum o zi lucratoare de la expirarea 
termenului de solutionare a contestatiilor pentru proba interviului. 
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Bibliografie 
Pentra postal vacant 

Inspector de specialitate, gradul profesional IA, in cadrul Serviciului Contabilitate Buget 

I. Legea nr. 273/29.06.2006 privind finantele publice locale, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
2. Legea contabilitatii nr. 82/ 1991, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
3. Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 - Partea I privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare; 
4. Legea nr.544/200 I privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
5. Ordonanta Guvemului nr. 137 /2000 privind prevenirea ~i sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare; 
6. Legea nr.493 din 18 noiembrie 2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvemului nr.81/2003 privind reevaluarea ~i 
amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice; 
7. Ordin 3471/2008 pentru aprobarea normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporate 
aflate in patrimoniul institutiei cu modificarile ~i completarile ulterioare 
8. O.M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura 

activelor, datoriilor ~i capitalurilor proprii cu modificarile ~i completarile ulterioare ; 
9. Ordin nr. 1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, 
ordonantarea ~i plata cheltuielilor institutiilor publice, precum ~i organizarea, evidenta ~i raportarea angajamentelor 
bugetare ~i legale, cu modificarile ~i completarile ulterioare ; 
10. Legea privind codul fiscal nr. 227 /2015, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
1 I. O.M.F.P nr.2634/2015 privind documentele financiar- cantabile, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
12. Legea 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporate ~i necorporale, planul de Conturi pentru 
institutiile publice ~i instructiunile de aplicare a acestora, cu modificarile ~i completarile ulterioare ; 
13. Legea nr. 22/ 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii ~i raspunderea in legatura cu gestionarea 
bunurilor organizatiilor, cu completarile ~i modificarile ulterioare; 

Bibliografie 
1'entru postal vacant 

Inspector de specialitate, gradul profesional IA, in cadrul Serviciului Juridic 

1 Constitutia Romaniei, republicata; 
2 O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
3 Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
4 Hotararea Guvemului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind 
liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
5 Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare; 
6 Ordonanta Guvemului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare; 
7 Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
8 Codul de procedura civila, republicat, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
9 Codul civil, republicat, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
10 Legea 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare; 
I I Regulamentul de Organizare ~i Functionare al Administratiei Domeniului Public Sector 1 aprobat prin Hotararea 
Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 37/2019; 
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Bibliografie 
Pentru postul vacant 

Inspector de specialitate, gradul profesional I, in cadrul Biroului Achizitii Pub/ice 

1. Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului 
European ~i al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce prive~te prelucrarea datelor 
cu caracter personal ~i privind libera circulatie a acestor date ~i de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul 
general privind protectia datelor) ; 

2. Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce prive~te prelucrarea datelor cu caracter 
personal ~i privind libera circulatie a acestor date ~i de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 
protectia datelor) ; 

3. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificari si completari,; 
4. Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari ~i concesiunile c.k servicii ; 
5. Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata; 
6. H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice 
7. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul institutiei Administratiei Domeniului Public Sector 1, Bucure~ti din 
Bd. Poligrafiei nr. 4, Sector1-Biroul Resurse Umane-Secretariat, telefon 021 9660, sau pe pagina de internet a institutiei 
http://adp-sector1.ro/. 
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