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ANUNŢ 
privind  

organizarea concursului de recrutare în vederea ocupării funcţiei publice 

de executie vacantă de  CONSILIER, clasa I, gradul profesional asistent – 

Compartimentul Investiţii , din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Agapia, judetul Neamţ 

 

 

     PRIMĂRIA COMUNEI AGAPIA organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei 

publice de execuţie vacante de CONSILIER, clasa I, gradul profesional asistent – 

Compartimentul Investiţii, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Agapia 

judetul Neamţ,   în data de 26 august 2022, ora 10,  proba scrisă, la sediul Primăriei comunei 

Agapia, judetul Neamţ. 

 

Condiţii generale: 

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Condiţii  specifice: 

-studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul ştiinţelor 

inginereşti 

-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 1 an; 

 

Condiţii de desfăşurare a concursului: 

      Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei Comunei Agapia, str.Nicolae Iorga nr.140, din 

comuna Agapia, judeţul Neamț. 

               

     Proba scrisă se va desfăşura în data de: 26.08.2022, ora 10
00

 

     Proba de interviu se va desfăşura ulterior, data si ora probei de interviu se va afisa odata cu 

afisarea  rezultatelor probei scrise; 

 

 

Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului 

privind organizarea concursului de recrutare, respectiv: 25.07.2022-16.08.2022. 

Data publicităţii : 25.07.2022 
 

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore săptămana. 

Bibliografia, tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării 

concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, la 

secţiunea special creată în acest scop. 

 

Relații suplimentare se pot obține în intervalul orar 08
00

-16
00

 de luni-vineri la nr. de tel. 0372522208 

sau 0757102326, email: primariaagapia@yahoo.com sau  agapia@nt.e-adm.ro. 

 Persoană de contact: doamna ILIOI ELENA –DOINA , secretar general al comunei Agapia. 
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BIBLIOGRAFIE : 

1.  Constituţia României, republicată  

2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare - Partea a VI-a, Titlul I,Titlul II, Statutul funcţionarilor publici 

3. Ordonanţa nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare  

4.  Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare.  

5. Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul 

- cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate 

din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

6. Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 din 14 iunie 1994 pentru aprobarea Regulamentului privind 

recepţia construcţiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

7. Legea nr. 10/1995 din 18 ianuarie 1995 republicată, privind calitatea în construcţii, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

8. Legea nr. 50/1991 din 29 iulie 1991 republicată privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

9. Legea nr. 177/2015 din 30 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind 

calitatea în construcţii; 

10.Ordonanţa de Urgenţă nr. 28/2013 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului naţional de 

dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare; 

11.Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 1851/2013 din 9 mai 2013, 

republicat privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare 

locală; 

12. Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 947/2015 din 29 octombrie 

2015 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 

prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional 

de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi 

administraţiei publice, nr. 1.851/2013; 

13.Ordonanţa de Urgenţă nr. 95/2021 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Programului naţional de 

investiţii "Anghel Saligny". 

14.Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 1333/2021 din 21 septembrie 

2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea 15.Programului naţional de investiţii "Anghel 

Saligny", pentru categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) - d) din Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului nr. 95/2021. 

TEMATICA: 

1.  Constituția României - CAPITOLUL II - Drepturile şi libertăţile fundamentale; 

2.  Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii ( Capitolul II – Legea 

202/2002) 

3.  Soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor privind discriminarea bazată pe criteriul de sex ( 

CAPITOLUL VI – Legea 202/2002) 

4. Tratamente discriminatorii, Hartuire, Hartuire morala ( art II – OG 137/2000); 

5.  Administraţia publică locală (Partea a III-a – Cod administrativ); 

Constituţia României, republicată; 

6.Reglementări privind funcţia publică; 

7.Reglementări privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale 

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

8. Reglementări privind recepţia construcţiilor; 

9. Reglementări privind calitatea în construcţii; 

10.Reglementări privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii; 

11.Reglementări privind Programul naţional de dezvoltare locală; 

12.Reglementări privind Programul naţional de investiţii “Anghel Saligny 

 

                                                           PRIMAR, 

NASTASĂ  NECULAI 


