
Informații concurs 
 

Tip concurs: concurs de recrutare funcție publică de execuție vacantă 

 

Funcția publică de  execuție: Consilier achiziții publice,  clasa I, gradul profesional principal  în cadrul 

Biroului Achiziții Publice 

 

 

Obiective: 

 Creșterea calității in desfășurarea activităților de elaborare a documentației de atribuire a 

contractelor de achiziție publică; 

 Organizarea procedurilor de achziție publică; 

 Derularea achiziţiilor publice în scopul realizării investiţiilor necesare dezvoltării oraşului; 

 

 

Condiții de participare : 

a) Studii universitare de licență  absolvite cu diplomă de licență  sau echivalentă în una din 

specializările domeniilor de licență  cuprinse în ramurile de științe :  științe economice , 

științe juridice , științe administrative  

b) Cunoștințe de operare pe calculator (necesitate şi nivel): MsOffice- nivel mediu; 

c) Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaștere ): Limba engleza -nivel mediu (scris, vorbit, 

citit); 

d) Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum  5 ani 

 

Perioada de depunere a dosarelor de concurs : 27.04.2022-16.05.2022 

 

Probele Concursului 

A. Selecția de dosare 

B. Probe suplimentare IT, limbă străină 

C. Proba scrisă 

D. Interviu 

A. Selecția de dosare  se verifică îndeplinirea de către candidați a condițiilor de participare la 

concurs. 

B. Probe suplimentare 

In cadrul concursului se desfășoară probe  suplimentare  de testare a competențelor lingvistice de 

comunicare în limbi străine și de testare a  competențelor în domeniul tehnologiei informației, astfel: 

Tip probă suplimentară Nivel  Data Ora Locul de desfășurare 

 

Limba engleza- (scris, vorbit, 

citit) 

mediu 26 mai  2022 09:00 Sediul instituției Bd. 

C.D.Loga nr.1 

MsOffice 

 

mediu 26 mai  2022 11:00 Sediul instituției Bd. 

C.D.Loga nr.1 

C. Proba scrisă  

Data de susținere a probei scrise : 27 mai 2022 

Ora probei scrise: 10:00 

Locul de desfășurare a probei scrise: sediul instituției- Bd. C.D.Loga nr.1  

Înainte de începerea probei scrise se face apelul nominal al candidaților și verificarea identității. 

Verificarea identității candidaților se face numai pe baza buletinului, a cărții de identitate sau a oricărui 



document care atestă identitatea, potrivit legii.  

Candidații care nu sunt prezenți la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identității prin 

prezentarea unui document care să ateste identitatea sunt considerați absenți. 

 

D. Interviul 

Se desfășoară în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. 

Programarea de interviu se afișează odată cu rezultatele probei scrise. 

 

 

Bibliografia și tematica de concurs 

Bibliografie comună 

1. Constituția României; 

2. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrative, cu modificările și completările ulterioare; 

3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 

Bibliografia/ tematica domeniului specific de activitate 

1. LEGE nr. 98 din 19 mai 2016 - privind achiziţiile publice; 

2. HOTĂRÂRE nr. 395 din 2 iunie 2016 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea 

nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 

3. LEGE nr. 100 din 19 mai 2016 - privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii; 

4. HOTĂRÂRE nr.867 din 16 noiembrie 2016 - pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi 

concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de 

servicii 

5. LEGE nr. 101 din 19 mai 2016 - privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a 

contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de 

lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor; 

Tematica: Dacă nu e precizat altfel, elementele din bibliografie vor fi studiate in integralitatea lor. 

 

Atribuții specifice 

a)  Organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice, de medie si mica complexitate, cu 

respectarea prevederilor legale in vigoare si a procedurilor operationale; 

 a.1) Coordonează activitatea de elaborare a documentației de atribuire, a documentației descriptive și, 

după caz, a documentației de concurs, elaboreaza documentele suport aferente (inclusiv a strategiei de 

contractare), pe baza datelor/documentelor/ informațiilor referitoare la necesitățile transmise de 

compartimentele de specialitate.  

- Verifică includerea obiectului contractului/acord-cadru ce urmează să fie atribuit în cadrul 

SAAP și PAAP, respectiv existența RN cu privire la respectiva achiziție;  

- Solicită și propune, în funcție de complexitatea fiecărei achiziții în parte, nominalizarea 

persoanei/persoanelor care dețin competențe necesare în specialitățile/disciplinele relevante 

pentru obiectul contractului/acordului-cadru care urmează să fie atribuit (cum ar fi 

juridice/tehnice/financiare) și care va/vor deține responsabilități specifice privind realizarea 

respectivei achiziții (inclusiv în ceea ce privește evaluarea ofertelor/componența comisiilor 

de evaluare), alături de persoana/ personalul de la nivelul CISAP responsabil cu aplicarea 

procedurii de atribuire;  

- Coordonează activitatea echipei responsabilă cu realizarea procesului de achiziție în ceea ce 

privește activitatea de elaborare a documentației de atribuire/descriptive/de concurs și a 



documentelor suport aferente (inclusiv strategia de contractare). Intocmirea referatului de 

necesitate si a caietului de sarcini/documentatiei tehnice, inclusiv impunerea unor cerinte 

minime de calificare/factori de evaluare, inclusiv justificarile aferente,  este sarcina si 

responsabilitatea structurii care a identificat necesitatea.  

-  Stabilește calendarul estimativ de derulare a procesului de achiziție; 

-  Realizează procesul de consultare a pieței, în cazul în care structura care a identificat 

necesitatea considera necesar si daca achiziția vizează produse/servicii/lucrări cu grad 

ridicat de complexitate tehnică, financiară sau contractuală, ori din domenii cu un rapid 

progres tehnologic;  

-  Completeaza și actualizeaza formularele de integritate, in format electronic si le transmite 

Agenției Naționale de Integritate (“ANI”) in vederea prevenirii conflictului de interese 

(“formularele de integritate”) pe parcursul procedurilor de atribuire derulate de către 

autoritatea contractantă, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;  

a.2) Îndeplinește obligațiile referitoare la regulile de publicitate și transparență, precum și a celor 

aplicabile comunicărilor în cadrul procedurilor de atribuire, precum și notificarea terțelor instituții cu 

privire la evenimente survenite în cadrul procesului de achiziție, în conformitate cu dispozițiile legale 

aplicabile.  

- Asigură publicarea:  

i.extraselor din PAAP după definitivarea acestuia (cel puțin semestrial), precum și a 

oricăror modificări operate asupra acestora în SEAP, conform legilatiei in vigoare; 

ii.documentației de atribuire/ descriptive/de concurs și a documentelor suport aferente 

în SEAP (rezultate în urma desfășurării activităților prevăzute la pct. 5 de mai sus), 

ori în conformitate cu mijloacele de publicitate prevăzute în cadrul propriilor 

proceduri (simplificate) de atribuire în cazurile exprese prevăzute de legislația în 

vigoare (achiziții care au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice cu o 

valoare estimată mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7 alin. (1) 

lit. c) din Legea nr. 98/2016);  

iii.la nivel național (în SEAP), a anunțurilor de intenție, de participare, de atribuire 

(inclusiv în cazul modificării unui contract de achiziție/acord-cadru) ori a eratelor la 

acestea, precum și a anunțurilor privind consultarea pieței și rezultatele acestui proces 

la nivel național și, după caz, întreprinde diligențele necesare pentru asigurarea 

publicității acestor informații la nivelul Jurnalului Oficial al Uniunii Europene 

(“JOUE”), în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile;  

a.3)  Asigură parcurgerea procesului de evaluare a conformității de către ANAP în ceea ce privește 

documentația de atribuire/descriptivă/de concurs și a documentelor suport aferente, precum și a 

anunțurilor de intenție/participare/ atribuire, ori a eratelor la acestea (“proces de evaluare a 

conformității”), cu respectarea prevederilor legale aplicabile; 

a.4) Remediază eventualele neconformități constatate/motive de respingere a actelor/documentelor 

întocmite de către autoritatea contractantă care nu sunt în concordanță cu prevederile legale privind 

achizițiile și care au fost semnalate de către ANAP ca urmare a parcurgerii procesului de evaluare a 

conformității potrivit celor arătate mai sus și/sau, după caz, procedează la justificarea în mod 

corespunzător a motivelor/formularea argumentelor pentru care autoritatea contractantă nu este de acord 

cu respectivele motive de respingere, conform legislatiei in vigoare;  

a.5) Asigură accesul direct, complet, nerestricționat și gratuit al operatorilor economici, prin mijloace 

electronice (prin intermediul SEAP) la documentele achiziției (începând cu data publicării anunțului de 

participare) sau, în cazul în care autoritatea contractantă se regăsește într-una dintre situațiile în care este 

permisă folosirea altor mijloace de comunicare decât cele electronice, indică în cadrul 

anunțului/invitației de participare modalitatea prin care asigură accesul operatorilor economici la 

respectivele documente, asigurând totodată accesul nemărginit al operatorilor economici la acestea 

a.6) Colaborează cu celelalte compartimente de specialitate ale autorității contractante în vederea 

coordonării activității de elaborare a documentelor referitoare la comunicările cu operatorii economici 

interesați de participare la procedura de atribuire a contractului/ acordului-cadru/ofertanții/ candidațiisau, 

după caz, cu instituțiile/ instanțele competente în procesul de soluționare a contestațiilor, asigurând 

totodată suportul logistic necesar parcurgerii demersurilor conexe (prin utilizarea facilităților tehnice 

disponibile în SEAP/alte mijloace de comunicare, împreună cu toate operațiunile și etapele procedurale 



aferente) în ceea ce privește:  

 publicarea răspunsurilor la solicitările de clarificări formulate privind conținutul 

documentației de atribuire/descriptivă/de concurs sau, după caz, la cererile privind 

informațiile suplimentare în legătură aceasta, elaborate pe baza datelor/documentelor/ 

informațiilor transmise de compartimentele de specialitate sau, după caz, care au rezultat 

prin grija echipei responsabile cu realizarea procesului de achiziție;  

 sprijinirea activității comisiilor de evaluare prin transmiterea, acolo unde este cazul, a 

invitațiilor de participare către candidații selectați în vederea participării la etapele 

specifice procedurilor de atribuire care se derulează în mai multe faze; 

 sprijinirea activității comisiilor de evaluare prin transmiterea solicitărilor de clarificări 

referitoare la conținutul ofertelor/candidaturilor către operatorii economici implicați în 

cadrul procedurii de atribuire (astfel cum au fost stabilite ca fiind necesare în vederea 

evaluării respectivelor oferte/candidaturi), precum și, după caz, privind prelungirea 

perioadei de evaluare a ofertelor în cazuri temeinic justificate peste data limită inițial 

estimată (conform legislatiei in vigoare), inclusiv privind prelungirea valabilității ofertelor 

și a garanțiilor de participare aferente;  

 transmiterea comunicărilor privind rezultatul procedurii de atribuire/rezultatele parțiale 

aferente fiecărei etape intermediare a acestui proces, inclusiv privind deciziile luate 

referitoare la rezultatul selecției/rezultatul procedurii, respectiv atribuirea/încheierea 

contractului de achiziție publică/acordului-cadru sau admiterea într-un sistem dinamic de 

achiziții (acceptarea ofertei/candidaturii sau respingerea acesteia), ori motivele care stau 

la baza oricărei decizii de a nu atribui un contract/de a nu încheia un acord-cadru/de a nu 

implementa un sistem dinamic de achiziții ori de a relua procedura de atribuire (anularea 

procedurii); 

 transmiterea oricăror altor comunicări referitoare la informațiile de interes public 

conținute de dosarul achiziției publice;  

 transmiterea răspunsului/punctului de vedere la notificarea prealabilă/contestație/ 

solicitarea Consiliului Național privind Soluționarea Contestațiilor (“CNSC”) referitoare 

la informații suplimentare care trebuie furnizate de către autoritatea contractantă, in 

conformitate cu prevederile legale in vigoare;  

 publicarea/comunicarea măsurilor de remediere în cazul adoptării unor asemenea măsuri,  

conform prevederilor legislatie in vigoare, în SEAP sau direct către operatorii economici 

implicați în cadrul procedurii în situația în care inițierea procedurii nu s-a realizat prin 

publicarea unui anunț de participare în SEAP;  

 publicarea/comunicarea notificărilor prealabile/contestațiilor în SEAP sau direct către 

operatorii economici implicați în cadrul procedurii, în situația în care inițierea procedurii 

nu s-a realizat prin publicarea unui anunț de participare în SEAP, precum și a 

deciziilor/hotărârilor aferente emise de către Consiliul Național de Soluționare a 

Contestațiilor/instanța competentă în SEAP, in conformitate cu prevederile legale in 

vigoare;  

 transmiterea documentelor si informatiilor necesare catre Direcția Juridică în vederea 

formulării întâmpinării către instanțele competente (curtea de apel/tribunalul în a cărui 

arie de competență teritorială se află sediul autorității contractante), în cazul în care 

contestatorul recurge la calea de atac împotriva deciziei CNSC sau dacă 

contestația/litigiul este formulat în sistemul de remedii judiciar, in conformitate cu 

prevederile legale in vigoare;  

a.7) Procedează la publicarea denumirii și a datelor de identificareale ofertantului/ candidatului/ 

subcontractantului propus/ terțului susținător , in conformitate cu prevederile legale in vigoare, și 

completarea/ actualizarea/modificarea secțiunilor corespunzătoare aferente formularelor de integritate 

ANI pe tot parcursul aplicării procedurii (până la publicarea anunțului de atribuire), precum și dispunerea 

măsurilor care se impun ca urmare a alertelor de integritate, în termenele legale aplicabile inclusiv, după 

caz, prezentarea documentelor justificative către inspectorii de integritate;  

a.8) Asigură, în situațiile expres reglementate de legiuitor, publicarea anunțului privind modificarea 

contractului prin intermediul SEAP și, după caz, notificarea/transmiterea către ANAP a argumentelor de 

fapt și de drept care justifică această necesitate , in conformitate cu prevederile legale in vigoare.  



a.9) Asigură parcurgerea etapei de organizare a procedurilor de atribuire a contractului / acordului-cadru, 

respectiv aplicarea acestora până la finalizarea procedurii (intrarea în vigoare a contractului/ 

acorduluicadru/contractului subsecvent). 

- Asigură demersurile necesare pentru constituirea comisiilor de evaluare ; 

- Verifică îndeplinirea de către membrii comisiei de evaluare și, după caz, de către experții 

cooptați a obligației referitoare la semnarea declarației de confidențialitate și imparțialitate 

(prin intermediul căreia confirmă că nu se află într-o situație care implică  existenta unui 

conflict de interese) după data și ora limită pentru depunerea ofertelor/ candidaturilor, însă 

nu mai târziu de preluarea atribuțiilor specifice propriu-zise;  

- Acordă suportul logistic necesar comisiilor de evaluare pentru: 

i. verificarea situațiilor potențial generatoare de conflict de interese, inclusiv în 

situația primirii unor eventuale sesizări din partea terțelor persoane, în vederea 

dispunerii măsurilor corective/adoptării deciziilor care se impun pentru 

evitarea/eliminarea efectelor rezultate în asemenea situații, ori a aspectelor care 

pot determina apariția unui conflict de interese; 

ii. realizarea comunicărilor, precum și a demersurilor conexe în relația cu operatorii 

economici interesați de participarea la procedura de atribuire a contractului/ 

acorduluicadru/ ofertanții/ candidații  

-  Analizează notificările prealabile/ contestațiile primite în cadrul unei proceduri de atribuire 

și, după caz, propune conducătorului autorității contractante adoptarea măsurilor de 

remediere care se impun, dupa obtinerea tuturor informatiilor si actelor necesare de la 

compartimentele de specialitate, asigurând totodată implementarea acestora  

- Asigură transmiterea către CNSC/instanța competentă a copiei dosarului achiziției în cazul 

primirii unei contestații precum și, la solicitarea acestora, a oricăror documente care prezintă 

relevanță pentru soluționarea contestației/litigiului, in conformitate cu prevederile legale in 

vigoare; 

- Asigură finalizarea procedurii de atribuire prin încheierea contractului de 

achiziție/acordului-cadru (atunci când nu a fost incidentă vreo situație de anulare a acesteia 

potrivit prevederilor legale aplicabile, care să fi fost comunicată ofertanților /candidaților);  

b)  Realizează achizițiile directe  

  b 1) Verifică includerea obiectului achiziției directe în Anexa la PAAP, respectiv existența RN 

cu privire la respectiva achiziție;  

  b 2) În cazul în care necesitatea nu a fost identificată la nivelul Anexei la PAAP sau, dacă este 

necesară actualizarea/modificarea completarea datelor înscrise în cadrul acesteia (inclusiv în ceea ce 

privește valoarea estimată), asigură efectuarea diligențelor necesare pentru revizuirea respectivelor 

documente; 

  b 3) Utilizează catalogul electronic publicat în SEAP sau publica un anunt publicitar in SEAP si 

pe site-ul instituției în vederea realizării achizițiilor directe; 

  b 4) Realizează achiziția directa in conformitate cu prevederile legale in vigoare si a procedurilor 

operationale interne; 

  b 5) Transmite în SEAP (în format electronic și prin utilizarea aplicației disponibile în cadrul 

acestuia) notificarea conținând informații specifice cu privire la fiecare achiziție directă; 

c) Constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice 

  c 1) Întocmește dosarul achiziţiei publice pentru fiecare contract de achiziţie publică/acord-cadru 

încheiat, respectiv pentru fiecare sistem dinamic de achiziţii lansat;  

  c 2) Asigură păstrarea dosarului de achiziție publică pe toată durata producerii efectelor juridice 

de către contractul/ acordul-cadru respectiv, dar nu mai puțin de 5 ani de la data încetării perioadei de 

valabilitate a acestuia sau, în cazul procedurilor anulate, pentru aceeași perioadă calculată de la data 

anulării respectivei proceduri; 

  c 3) Asigură, la cerere, accesul persoanelor interesate la informațiile de interes public conținute 

de dosarul achiziției publice după cum urmează:  

i. ulterior finalizării procedurii de atribuire accesul oricărei persoane la informațiile de interes 

public conținute de dosarul achiziției publice, cu respectarea termenelor și procedurilor 

prevăzute de reglementările legale în materie;  

ii. ulterior comunicării rezultatului procedurii, accesul neîngrădit al oricărui ofertant/candidat 



la raportul procedurii, precum şi la informațiile din cadrul documentelor de calificare, 

propunerilor tehnice şi/sau financiare aferente celorlalți operatori economici implicați în 

procedură (într-un termen care nu poate depăși o zi lucrătoare de la data primirii cererii), cu 

condiția ca acestea să nu fi fost indicate/declarate în mod justificat ca fiind confidențiale, 

clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, în baza legislației aplicabile;  

d) Acordă sprijin compartimentului inițiator al achiziției /compartimentului cu sarcini privind etapa de 

postatribuire a contractului / acord-cadru (executarea şi monitorizarea implementării 

contractului/acordului-cadru) în vederea coordonării activității de elaborare a documentelor 

constatatoare privind modul de îndeplinire a clauzelor contractuale, asigurând totodată suportul 

logistic necesar pentru:  

 primirea, analizarea și repartizarea cererilor de eliberare a respectivelor documente 

 transmiterea unui exemplar către contractant; 

 păstrarea unui exemplar la dosarul achiziției;  

 publicarea respectivului document în SEAP, după expirarea termenelor de contestare 

stabilite în conformitate cu legea contenciosului  

 întocmirea, verificarea şi/sau avizarea contractelor de achiziţie publică; 

e) Colaborează cu Unitatea Centrală de Achiziții (UCA) în vederea achiziționării centralizate a unor 

bunuri și servicii. 

f) Contribuie la elaborarea strategiei anuale de achiziții publice , programului anual al 

achizitiilor publice si/sau programul de cumparari directe, precum si 

modificarile/completarile ulterioare ale acestora. 

 

 


