
 

 

       
      

Sat Tamaşi,  Str. Principală,  nr. 148B CP: 607615, Telefon/Fax: 0234-225.025, 

e – mail: contactprimarie@comunatamasi.ro 

Nr.144 din 06.01.2023 

 

 

 

ANUNȚ  

Privind  organizarea concursului de recrutare  pentru ocuparea pe perioadă 

nedeterminată, a funcției publice de execuție vacantă de consilier achizitii publice, clasa I, 

grad profesional Asistent în cadrul  Compartimentului Achizitii publice.  

 

         In conformitate cu prevederile art. 617 alin.(2) coroborate cu prevederile art.618 din 

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57 /2019 privind Codul administrativ , cu modificarile si 

completarile ulterioare , Comuna Tamasi , judetul Bacau  organizaza concurs de recrutare in 

vederea ocuparii unei functii publice vacante astfel: 

      

      1.   Functia publica de executie de Consilier achizitii publice , clasa I , grad profesional 

Asistent la Compartimentul  Achizitii publice ID 425800 

 

     2.    Raportul de serviciu este cu norma intreaga, durata timpului de lucru fiind de 8 

ore/zi , 40 ore/saptamana. 

 

     3. Conditiile de ocupare a unei functii publice  

          Candidatii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: 

-cele prevazute de art. 465 , alin.1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ , cu modificarile si completarile ulterioare; 

-studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in 

specialitatile stiinte juridice, economice sau administrative; 

-vechimea in specialitatea studiilor – minim 1 an. 

 

Pentru a ocupa un post vacant, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ 

următoarele condiții (generale) si condiții specifice: 

 

Condiții generale 
a) sa aibă cetățenia română şi domiciliul în România; 

b) cunoaste  limba română, scris și vorbit; 

c) are vârsta  de minimum 18 ani impliniti; 

d) sa aibă capacitate deplină de exercițiu; 

e) este apt din punct de vedere  medical  si psihologic sa exercite o functie publica . Atestarea 

starii de sanatate se face pe baza de examen  medical de specialitate , de catre medicul de familie 
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, respectiv pe baza de evaluare psihologica prin intrmediul unitatilor specializate acreditate in 

conditiile legii; 

f)  indeplineste conditiile de studii si vechime in specialitate prevazute de lege pentru ocuparea 

functiei publice; 

g) indeplineste conditiile specifice , conform fisei postului , pentru ocuparea functiei publice; 

h) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii , contra statului sau 

contra autoritatii , infractiuni de coruptie sau de serviciu , infractiuni care impiedica infaptuirea 

justitiei , infractiuni de fals ori a unei infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o incompatibila 

cu exercitarea functiei publice , cu exceptia situatiei in care a intervenit  reabilitarea , amnistia 

post- condamnatorie sau dezincriminarea faptei; 

i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o functie publica sau de a exercita profesia ori 

activitatea in executarea careia a savarsit fapta , prin hotarare judecatoreasca definitiva , in 

conditiile legii; 

j) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractual individual de munca  

pentru motive disciplinare in ultimii 3 ani; 

k) nu a fost lucrator al securitatii sau colaborator al acesteia , in conditiile prevazute de legislatia 

specifica. 

 

 

 

Condițiile specifice: 
• studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in 

specialitatile stiinte juridice, economice sau administrative; 

• vechimea in specialitatea studiilor – minim 1 an; 

• cunoștințe operare calculator(Microsoft Office, Internet Explorer); 

• aptitudini și abilități necesare: capacitate de evaluare, analiză și sinteză, spirit de 

observație, simț organizatoric, prestanță, tact și discernământ de a lucra sub presiunea 

timpului, de comunicare, lucru în echipă, bun negociator, spontaneitate, operativitate 

in luarea deciziilor, manageriale(organizatorice, decizionale, de prevedere, conducere, 

coordonare și control). 

 

 

 4. ATRIBUȚIILE PREVĂZUTE ÎN FIȘA POSTULUI 

 Consilier achizitii publice , clasa I, grad profesional asistent 

 

▪ Elaborează proiectul Programului anual al achizițiilor publice pe baza referatelor de 

necesitate transmise de către compartimentele instituției în forma inițială în trimestrul IV al 

anului anterior, pe care îl supune avizării și aprobării de către conducerea instituției publice; 

▪ Actualizează Programul anual al achizițiilor publice pe baza referatelor de necesitate 

transmise de către compartimentele instituției după aprobarea bugetului în funcție de 

fondurile aprobate și ori de câte ori este nevoie în funcție de fondurile aprobate; 

▪  Întocmește trimestrial o informare privind modul de respectare a Calendarului procedurilor 

de atribuire stabilit prin Programul anual al achizițiilor publice;  

▪  Aplică și finalizează achizițiile directe cu respectarea procedurilor de lucru privind 

achizițiile directe prin :  

• publicarea unui anunț publicitar pe SEAP sau pe portalul instituției; 

 • consultarea catalogului electronic publicat în SEAP;  

• transmiterea de invitații pentru depunere oferte, la solicitarea compartimentelor interne;  



 

 

• realizarea cumpărărilor directe din catalogul electronic;  

• notificare/finalizare achiziții în SEAP; 

 • realizează achizițiile directe; 

 • ține evidența achizițiilor directe și completează Notele de comandă. 

▪ Aplică şi finalizează procedurile de atribuire ; 

▪ asigura constituirea si pastrarea dosarului achizitiei, document cu caracter public; 

▪ initiaza lansarea procedurii de achizitii publice în sistemul electronic al achizitiilor 

publice SICAP; 

▪ primirea, analizarea sau întocmirea caietului de sarcini; 

▪ întocmirea documentatiilor de aribuire si a celor descriptive, prezentarea ofertelor si 

lamurirea eventualelor neclaritati legate de acestea; 

▪ întocmirea notei estimative a contractului si a notei justificative cu privire la procedurile 

de achizitie publica; 

▪ întocmirea rapoartelor de adjudecare sau de anulare a procedurilor de achizitie publica; 

▪ întocmirea referatelor de specialitate pentru aprobarea procedurilor de achizitie publica; 

▪ întocmirea referatelor de specialitate pentru constituirea comisiilor de evaluare pentru 

atribuirea contractelor de achizitii publice; 

▪ asigura desfasurarea propriu-zisa a procedurilor de achizitie publica de atribuirea 

contractelor de furnizare produse, servicii si lucrari; 

▪ asigura întocmirea proceselor verbale la deschiderea ofertelor; 

▪ asigura analizarea ofertelor depuse; 

▪ asigura emiterea hotararilor de adjudecare; 

▪ primirea si rezolvarea contestatiilor; 

▪ întocmirea rezolutiilor la contestatiile depuse; 

▪ intocmeste contractelor de achizitie publica; 

▪ asigura arhivarea documentelor repartizate, produse si / sau gestionate, conform 

prevederilor legale în vigoare; 

▪ tine evidenta contractelor ce au ca obiect achizitiile publice de bunuri, servicii sau lucrari; 

▪ urmareste executarea contractelor de achizitii si informeaza sefii ierarhici ori de cate ori apar 

încalcari ale clauzelor contractuale; 

▪ colaboreaza cu celelalte birouri / compartimente functionale din cadrul Primariei la 

fundamentarea programelor anuale de achizitii publice; 

▪ solutioneaza în termenul legal petitiile si corespondenta primita spre solutionare; 

▪ îndeplineste si alte sarcini stabilite prin lege, hotarari ale consiliului local, dispozitii ale 

primarulului; 

▪ întocmește si asigura desfașurarea licitațiilor publice; 

▪ întocmeste modelul contractului pentru concesionari, închirieri terenuri si spatii în 

conformitate cu prevederile legale privind regimul concesiunilor, pentru licitatii; 

▪ îndeplineste si alte atributii stabilite prin acte normative sau încredintate de autoritatea - 

primeşte şi verifică actele (informaţiile) primite de la birourile solicitante, privind necesitatea 

efectuării unor achiziţii; 

▪ studiază si verifica documentaţiile (referat, anexe, caiete de sarcini)aferente procedurilor de 

achitii; 

▪ intocmeste si pastreaza dosarul achizitiei publice, pentru lucrarile repartizate, conform 

prevederilor legale; raspunde de arhivarea acestor documente in conditiile legii; 

▪ stabileşte taxele/ garanţiile aferente (garanţiile de bună execuţie a contractului etc.) 



 

 

▪ intocmeste documentatia de atribuire pentru achizitiile pe care le initiaza, notele justificative 

privind valori estimate ale achizitiei, tipul procedurii, criteriul de atribuire, cerintele minime 

de calificare; 

▪ demareaza procedurile de achizitii numai daca este asigurata sursa de finantare pentru 

organizarea acestora, respectiv prin existenta formularelor continand raportul de necesitate 

vizat de factorii in drept (de conducerea unitatii) si a existentei in planul anual de achizitii a 

fondurilor necesare efectuarii achizitiei; 

▪ verifică existenţa (în documentaţia pentru licitaţie) a caietului de sarcini, instrucţiuni pentru 

participanţi, antemăsurători şi planşe (acolo unde este cazul); 

▪ concepe/redactează, în funcţie de valoarea estimativă a achiziţiei,  invitaţia de participare; 

▪ transmite invitatii de participare, anunturi de intentie, de participare si de atribuire la 

SEAP/SICAP şi pe site-ul Primăriei; 

▪ lanseaza invitatii de participare la proceduri  catre operatorii economici, numai dupa 

publicarea in SEAP/SICAP  a invitatiilor de participare; 

▪ participa in comisiile de evaluare unde isi desfasoara activitatea conform procedurilor legale; 

▪ convoaca comisia de evaluare in scopul intocmirii raspunsurilor la solicitarile de clarificari 

primite de la posibilii ofertanti care au ridicat documentatia de atribuire si transmite 

raspunsurile cu respectarea termenelor legale; 

▪ redacteaza raspunsuri in cadrul corespondentei cu diversi ofertanti, pastrand documentul in 

cauza la dosarul achizitiei sau in dosarul cu corespondenta (in cazul in care documentul in 

cauza nu este direct legat de o anumita achizitie); 

▪ inregistreaza fiecare contract de achizitie publica in registrul contractelor; 

▪ propune si participa la intocmirea de acte aditionale la contracte incheiate, in conditiile 

respectarii prevederilor legale in vigoare; 

▪ intocmeste si transmite anunturile de intentie  dupa aprobarea programului anual al 

achizitiilor, in termenul legal; 

▪ semnează, multiplică şi distribuie documentele aferente organizării procedurii, către 

potenţialii ofertanţi; 

▪ multiplică documentaţia licitaţiei în vederea distribuirii către solicitanţi (contra cost); 

▪ primeşte, înregistrează şi păstreaza documentaţiile depuse de ofertanţi; 

▪ verifică depunerea documentaţiilor ofertanţilor în termen prevăzut, în caz contrar returnează 

documentaţia nedeschisă; 

▪ intocmeşte procesul verbal de deschidere şi adjudecare a ofertelor, nota justificativă (acolo 

unde este cazul); 

▪ întocmeşte nota internă în vederea restituirii garanţiilor de participare la licitaţie; 

▪ ține evidența consumurilor de carburanți, asigurări/rovignete și alte materiale necesare;  

▪ verifică calculul alimentărilor și consumul de combustibil pe foile de parcurs și pe fișele de 

activitate zilnică;  

▪ Intocmeste contracte pentru concesionari, inchirieri terenuri si spatii in conformitate cu 

prevederile legale privind regimul concesiunilor; 

▪ Întocmește reactualizarea chiriilor pentru teren, spatii si redeventa din concesiuni in functie de 

paritatea leu-euro.  

▪ Solutioneaza in termenul prevazut de lege corespondenta repartizata. 

▪ Intocmeste procesele verbale de receptie a produselor livrate, serviciilor prestate si lucrari 

executate aferente facturilor emise de agentii economici. 

 

 



 

 

 

 

5. Desfasurarea concursului : 

- Dosarele de inscriere la concurs se vor depune in perioada 06.01.2023-25.01.2023  la 

sediul Primariei Comunei Tamasi, str. Principala nr. 148 B, județul Bacău, de luni pana 

joi intre orele 7:30 – 15:30, vineri intre orele 8.00 – 14.00, telefon/fax : 0234.225.025, e-

mail: contactprimarie@comunatamasi.ro, persoana de contact-  Gurau Mihaela  – 

consilier superior. 

- Dosarele de inscriere la concurs trebuie sa cuprinda, in mod obligatoriu, documentele 

prevazute de art. 49, alin (1) din H.G. nr. 611/2008, astfel: 

 

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008; 

b) curriculum vitae, modelul comun European semnat si datat; 

c) copia actului de identitate; 

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea 

unor specializări şi perfecţionări;  

e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada 

lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea 

postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei conform modelului orientativ prevazut in anexa 

nr. 2D  din H.G.  nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea 

carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Adeverinţele care au un alt format decât cel menționat anterior trebuie să cuprindă 

elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele 

informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea 

acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, 

precum şi vechimea în specialitatea studiilor;  

  f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 

6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; 

 Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele 

emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.  

g) cazierul judiciar 

 Acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere.În acest caz, candidatul 

declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs 

preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia 

de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării 

concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii 

actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la 

concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, 

extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel 

instituţional;  

h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din 

formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau 

colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică; 

 

Copiile după actele solicitate, se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele 

originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de 

concurs. 
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Selectia dosarelor are loc in perioada 26.01.2023-01.02.2023 

 

- Proba scrisa se va organiza la sediul Primariei comunei Tamasi, judetul Bacau, in data de 

14.02.2023, ora 10.00. 

- Sustinerea probei interviu se va comunica odata cu afisarea rezultatelor la proba scrisa. 

 

                         

 6. Bibliografie si tematica 

 

1.Constitutia Romaniei, republicata cu Tematica Titlul II, Cap.II – Drepturile, libertatile si 

indatoririle fundamentale, titlul III  cap I Parlamentul, cap.II – Presedintele Romaniei, cap.III - 

Guvernul; 

2.  Titlul I si II ale partii a VI – a din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57 din 03.07.2019  

privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare cu Tematica Partea VI Titlul II  – 

Statutul funtionarilor publici; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare cu Tematica - Cap.I Principii si definitii si Cap.II 

Dispozitii speciale, Sectiunea I Egalitatea in activitatea economica si in materie de angajare si profesie; 

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

modificările şi completările ulterioare cu Tematica - Cap II- Egalitatea de sanse si de tratament intre 

femei si barbati in domeniul muncii si Cap.VI – Solutionarea sesizarilor si reclamatiilor privind 

discriminarea  bazata pe criteriul de sex; 

5.Legea  nr.98 din 2016 privind achizitii publice cu modificarile si completarile ulterioare cu 

tematica Cap.IV- Organizarea si desfasurarea procedurii de atribuire, Cap.III - Modalitati de 

atribuire. 

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 cu modificarile si completarile ulterioare cu Tematica Cap.II - 

Planificarea si pregatirea realizarii achizitiei publice. 

7. Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale cu modificarile si completarile ulterioare cu 

tematica – Cap.III- Reguli generale de participare si desfasurare a procedurilor de atribuire, 

Cap.IV – Modalitati de atribuire. 

8. Legea nr.100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii cu modificarile si 

completarile ulterioare cu Tematica Cap.IV- Reguli privind atribuirea contractelor de 

concesiune. 

9. Legea nr.101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de 

achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune 

de servicii , precum si pt organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a 

Contestatiilor cu modificarile si completarile ulterioare cu Tematica Cap.III -Contestatia 

formulata pe cale administrativ-jurisdictionala. 

10. H.G.394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare 

la atribuirea contractului sectorial/acordului – cadru din Legea nr.99/2016 privind achizitiile 

sectoriale cu modificarile si completarile ulterioare cu Tematica – Cap.II Planificarea si 

pregatirea realizarii achizitiei sectoriale. 

11. O.U.G nr.98/2017 privind functia de control ex ante al procesului de atribuire a 



 

 

contractelor/acordurilor- cadru de achizitie publica, contractelor/acordurilor- cadru sectoriale si a 

contractelor de lucrari si concesiune de servicii cu modificarile si completarile ulterioare, cu 

Tematica- Cap.II Activitatea de control ex ante. 

 

  

 

 

PRIMAR,  

MATIES ANDREI DANIEL 


