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INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCŢII, URBANISM ŞI 
DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ URBAN-INCERC organizează în conformitate cu Procedura 
Operaţională PO-SCIM-02-1, concurs/examen pentru ocuparea următorului post vacant:  

 
1 post Şef Compartiment Achiziţii Publice şi Marketing, normă 8 ore 
 

Cerinţe: 
Absolvent studii superioare economice/administrative. 
Vechimea efectivă în domeniul economic minimum 1 an. 
Cunoştinţe temeinice de legislaţie/norme de organizare privind procedurile de achiziţii publice, regimul 
achiziţiilor în proiectele finanţate în cadrul diferitelor Programe Operaţionale. 
Cunoașterea temeinică a legislației care reglementează activitatea  în domeniul achiziţiilor publice. 
Cunoștințe avansate de operare calculator. 
Cunoașterea limbii române, scris și vorbit. 
Capacitate deplină de exercițiu. 
Candidatul nu a fost condamnat pentru savârșirea unei infracțiuni care l-ar face incompatibil cu exercitarea 
acestei activități. 
Cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională nivel mediu/avansat. 
 
 
TEMATICĂ  
1. Scopul si principiile Legii 98/2016 privind achizitiile publice. 
2.  Semnificatiile  termenilor  si  expresiilor  utilizate  in  cadrul  Legii  98/2016  privind achizitiile publice. 
3. Autoritati contractante. 
4. Domeniu de aplicare. Excepţii. 
5. Modul de calcul al valorii estimate a achiziţiei. Alegerea modalitatii de atribuire.  
6. Consultarea pieţei. 
7. Activităţi de achiziţie centralizată. 
8. Reguli de elaborare a documentatiei de atribuire. 
9. Reguli generale de participare şi desfăşurare a procedurilor de atribuire. 
10. Reguli de evitare a conflictului de interese. 
11. Reguli aplicabile comunicărilor. 
12. Achizitia directa. 
13. Etapele procesului de achiziţie publică. 
14. Procedurile de atribuire. Aplicarea procedurilor de atribuire. 
15. Servicii sociale si alte servicii specifice. 
16. Instrumente şi tehnici specifice de atribuire a contractelor de achiziţie publică. 
16. Organizarea şi desfăşurarea procedurii de atribuire. 
17. Criterii de calificare şi selecţie. 
18. Criterii de atribuire. 
19. Garantia de participare si garantia de buna executie. 
20. Documentul unic de achiziţie european. E-Certis. 
21. Oferta si documentele insotitoare. 
22. Comisia de evaluare şi modul de lucru al acesteia. 
23. Procesul de verificare şi evaluare. 
24.Atribuirea contractelor de achiziţie publică şi încheierea acordurilor-cadru. 



 
 
 

 

25. Finalizarea procedurii de atribuire. 
26. Informarea candidaţilor/ofertanţilor. 
27. Reguli de publicitate şi transparenţă. 
28. Dosarul achiziţiei şi raportul procedurii de atribuire . 
29. Anuntul de participare. 
30. Organizarea şi desfăşurarea procedurii de atribuire. 
31. Executarea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru. 
32. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţie publică. 
33. Contravenţii şi sancţiuni. 
34. Înregistrarea, reînnoirea şi recuperarea înregistrării în SEAP. 
35. Remedii şi căi de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică –Notificarea prealabila si 
Contestaţia formulată pe cale administrativ-jurisdicţională . 
36. Termenul de contestare şi efectele contestaţiei. 
37. Elementele contestaţiei. 
38. Soluţionarea contestaţiei. 
39. Suspendarea procedurii de atribuire. 
40. Soluţiile pe care le poate pronunţa Consiliul. 
41. Calea de atac împotriva deciziilor Consiliului. 
42. Cunoştinţe generale Windows şi Microsoft Office. 
        

 

 BIBLIOGRAFIE: 
1. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 

390 din 23 mai 2016. 
2. Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare 

la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 
publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 423 din 6 iunie 2016. 

3. Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție 
publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, 
precum și pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 393 din 23 mai 2016. 

4. Ordinul A.N.A.P nr. 281 din 22 iunie 2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului 
anual al achizițiilor publice și Programului anual al achizițiilor sectoriale, publicat în Monitorul Oficial 
nr. 487 din 30 iunie 2016. 

5. H.G. 193/2002 privind organizarea si funcționarea Biroului Român de Metrologie Legală cu 
modificările si completările ulterioare. 

6. O.U.G. nr. 13/2015 privind înfiinţarea, organizarea și funcționarea Agenţiei Naționale pentru Achiziții 
Publice. 

7. H.G. nr. 634/2015 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naționale pentru Achiziţii Publice. 
8. O.M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii 

elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii. 
9. O.M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, 

ordonanțarea și plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea 
angajamentelor bugetare și legale. 

10. Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului 
intern/managerial al entităților publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

11. Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în 
procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică. 

12. Hotărâre nr. 1/2018 din 10 ianuarie 2018 pentru aprobarea condițiilor generale şi specifice pentru 
anumite categorii de contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanţate din fonduri 
publice. 

13. Ordin A.N.A.P. nr. 1760/2019 din 21 iunie 2019 pentru aprobarea Metodologiei de supervizare a 
modului de funcţionare a sistemului achizițiilor publice/sectoriale, concesiunilor de lucrări şi servicii. 



 
 
 

 

14. Ordinul A.N.A.P. nr. 1581/2018 privind aprobarea formularelor standard ale proceselor-verbale 
intermediare de evaluare aferente procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție 
publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări şi 
concesiune de servicii. 

15. Instrucțiunea nr. 1/2019 pentru modificarea Instrucțiunii Preşedintelui Agenției Naționale pentru 
Achiziții Publice nr. 2/2018 privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială. 

16. Ordin privind aprobarea structurii, conținutului şi modului de utilizare a Documentației standard de 
atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială de produse, precum și a modalității de completare 
a anunțului de participare/de participare simplificat şi administrare. 

17. BURAGA Sabin -2005 Proiectarea siturilor Web –design şi funcţionalitate, Iaşi, Polirom. 
18. CERCHEZ Emanela –Internet.Utilizarea reţelei Internet. 
19. Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, pentru aprobarea “Standardelor naţionale de protecţie a 

informaţiilor clasificate în România. 
20. Hotărârea Guvernului nr. 781/2002, privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu. 
 
CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI/EXAMENULUI: 
Concursul se va desfăşura la sediul INCD ”URBAN-INCERC” Bucureşti, Şoseaua Pantelimon nr.266, sector 
2 - Bucureşti, în data de 02.03.2022, ora 9.30, astfel: 

- probă scrisă/ora 9.30-11.00;  
- interviu/ora 11.00-12.00. 

 
DATA PÂNĂ LA CARE SE DEPUN DOSARELE DE ÎNSCRIERE ESTE 23.02.2022, la sediul INCD 
”URBAN-INCERC” BUCUREŞTI - Compartimentul Management Resurse Umane,  Şoseaua Pantelimon 
nr.266, sector 2 – BUCUREŞTI.  
Dosarul de înscriere la concurs/examen trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente: 

• CERERE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS. 
• CARTE DE IDENTITATE (COPIE).  
• CERTIFICAT DE NAŞTERE (COPIE).  
• CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE -DUPĂ CAZ- (COPIE).  
• COPII ALE DOCUMENTELOR DE STUDII ŞI ALE ALTOR ACTE CARE ATESTĂ EFECTUAREA 

UNOR SPECIALIZĂRI CORESPUNZĂTOARE POSTULUI . 
• EXTRAS REVISAL. 
• CAZIER JUDICIAR. 
• CERTIFICAT MEDICAL / ADEVERINŢĂ MEDICALĂ. 
• CURRICULUM VITAE. 
 
 

TOATE CANDIDATURILE VOR FI ANALIZATE CU OBIECTIVITATE ŞI ÎN DEPLINĂ 
CONFIDENŢIALITATE 
DATE DE CONTACT: telefon – 021/627.27.40  
 
 


