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ANUNŢ
Departamentul pentru lupta antifraudă – DLAF organizează concurs de recrutare pentru
ocuparea a două funcţii publice cu statut special vacante de consilier debutant din cadrul
Direcţiei control:
Concursul se va desfăşura la sediul DLAF, B-dul Regina Elisabeta nr. 3, sector 3, Bucureşti, astfel:
- proba scrisă - 19 octombrie 2015, ora 10.00
- interviul - 21 octombrie 2015
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până la data de 5 octombrie 2015 – ora 17.00, la
sediul DLAF.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.
49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:
- copia actului de identitate;
-formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;
-copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
- copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după
caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
-cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a
completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar
nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor,
sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).
-adeverinţă 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
şi conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit
de Ministerul Sănătăţii;
-declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie
politică.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică
pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.
Condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de execuţie cu
statut special de consilier, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul Direcţiei control sunt:
Condiţii generale:
- să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor
publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Condiţii specifice:
prevăzute în fişa postului
- să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe juridice/ştiinţe
economice/ştiinţe sociale şi politice/ştiinţe umaniste/ştiinţe inginereşti;
- vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – nu este necesară;
- cunoştinţe de limba engleză/franceză/germană - nivel mediu.
De asemenea, este necesară respectarea condiţiei prevăzute în art. 25 alin. (2) lit. a) din
Legea nr. 61/2011 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru lupta antifraudă –
DLAF, potrivit căreia, funcţionarilor publici cu statut special din cadrul Departamentului le este interzis
să facă parte din partide politice, organizaţii cărora le este aplicabil acelaşi regim juridic ca şi
partidelor politice sau din fundaţiile ori asociaţiile care funcţionează pe lângă partidele politice.
Relaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 021.3118948.
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Bibliografia de concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de consilier, clasa I, gradul
profesional debutant – Direcţia control
LEGISLAŢIE NAŢIONALĂ
Constituţia României. Se vor avea în vedere dispoziţiile cuprinse în art. 11, art. 20, art. 51 –
52 şi art. 148
Legea nr. 61/2011 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru lupta antifraudă
– DLAF
HG
nr. 738/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al
Departamentului pentru lupta antifraudă – DLAF
Legea 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea
demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea
coruptiei. Se vor avea în vedere dispoziţiile cuprinse în TITLUL IV - Conflictul de interese şi
regimul incompatibilităţilor în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice.
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie
OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in
obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente
acestora
HG nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si
sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a
fondurilor publice nationale aferente acestora
OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de
concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile şi
completarile ulterioare
HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a
contractelor de concesiune de servicii
Cod penal - Se vor avea în vedere dispoziţiile cuprinse în:
a) Partea Generală:
 TITLUL I – Legea penală şi limitele ei de aplicare
 TITLUL II – Infracţiunea, prevederile înscrise la Cap. I – Dispoziţii Generale,
Cap. IV – Tentativa şi Cap.VI – Autorul şi participanţii;
 TITLUL X – Înţelesul unor termeni sau expresii în legea penală.
b) Partea Specială:
 TITLUL V – Infracţiuni de corupţie şi de justiţie
 TITLUL VI – Infracţiuni de fals.
Cod procedura penala - Se vor avea în vedere dispoziţiile cuprinse în:
o TITLUL III – Participanţii în procesul penal, prevederile înscrise la Cap. II –
Competenţa organelor judiciare, SECŢIUNEA 1- Competenţa funcţională,
după materie şi după calitatea persoanei a instanţelor judecătoreşti,
respectiv SECŢIUNEA a 2-a - Competenţa teritorială a instanţelor
judecătoreşti, precum şi SECŢIUNEA a 5-a - Organele de urmărire penală
şi competenţa acestora, cu referire la art. 61 - Actele încheiate de unele
organe de constatare;
 TITLUL IV – Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii, Cap. I Reguli generale, cu referire la art. 97 – Proba şi mijloacele de probă.

Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
Legea nr. 7/ 2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată.
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LEGISLAŢIE EUROPEANĂ

Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 883/2013 privind
investigaţiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) şi de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European şi al Consiliului şi a
Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului;
Art. 325 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

CANDIDAŢII VOR AVEA ÎN VEDERE LA STUDIEREA ACTELOR NORMATIVE DIN
BIBLIOGRAFIE INCLUSIV REPUBLICĂRILE, MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ACESTORA

POSTAT ASTAZI 14 SEPTEMBRIE 2015

