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ANUNŢ

Institutul National de Medicina Legala Mina Minovici
Bucureşti, in conformitate cu prevederile legale, scoate la concurs 1 post
de economist in cadrul departamentului de Achiziţii. Data desfasurarii
concursului va fi 30.11.2017,ora 10.00, depunerea dosarelor se va face
pana la data de 09.11.2017, la sediul institutiei biroul de Resurse
Umane.
A. Criterii generale si specifice pentru 1 post economist, vechime
minim 3 ani in domeniul achiziţiilor publice si atestat curs achiziţii
publice:
1. Domiciliul stabil in Romania
2.Nu sunt condamnaţi penali sau sau in curs de urmărire penala
3.Sunt apti din punct de vedere medical
4. Sunt absolvenţi de invatamant superior cu diploma de licenţa in profil
economic.
5. Vechime minima in specialitatea de 3 ani
6. A urmat un curs de specializare in domeniul achiziţiilor publice

Dosarul va cuprinde urmatoarele acte:
-cerere in care se mentioneaza postul pentru care doreşte sa concureze
-copie Xerox a diplomelor de studii

-Cazier judiciar
- certificate medical privind starea de sanatate.
-copie Xerox CI,
-curriculum vitae
- adeverinţe care atesta vechimea in specialitate

Detalii despre regulamentul de concurs, actele necesare pentru
inscriere si bibliografia sunt afişate la sediul institutului din sos.VitanBirzesti nr.9, sector 4, Bucureşti si la biroul RUNOS, tel/fax 0213321217
int.122

DIREC1
PROF.UNIV.DR.CU

NEJtAL
KORGE CRISTIAN

BIBLIOGRAFIE
concurs ocuparea funcţiei economist achiziţii publice

1. LEGE Nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
2. LEGE Nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări si servicii;
3. LEGE Nr. 101/2016 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;
4. H.G. Nr. 395/2016 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;
5. O.U.G. Nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului
de atribuire a contractelor de achiziţie publică, cu modificările şi completările ulterioare;
6. H.G. Nr.634/2015 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii
Publice;
7. H.G. Nr. 921/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenta a
Guvernului nr. 30/ 2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului
de atribuire a contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a
contractelor de concesiune de servicii.
8 Ordinul Ministrului Finanţelor Publice Nr. 1792/2002, pentru aprobarea Normelor
metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice,
precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi
completările ulterioare;
9. H.G. Nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi
instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
10. H.G. Nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului- cadru al documentaţiei tehnico- economice
aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general
pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările şi completările ulterioare;
11. LEGE Nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata;
12. LEGE Nr. 500/2002 privind finanţele publice;
13. LEGE Nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii;
14. Manual de utilizare - Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP)

Cerinţe:
Diploma absolvire curs expert achiziţii publice;
Cunostinte de operare PC nivel avansat.

TEMATICA
Privind concursul organizat pentru ocuparea postului de ECONOMIST
ACHIZIŢII PUBLICE din cadrul Biroului Achiziţii

1. Achiziţiile publice. Scop.Principii;
2. Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie publica;
3.
4.
5.
6
7.
8.
9

Programul anual al achiziţiilor publice;
Tipuri de contracte de achiziţie publica;
Autoritati contractante;
Domeniu de aplicare. Excepţii;
Procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publica;
Reguli generale aplicabile pentru atribuirea contractului de achiziţie publica;
Modalitati speciale de atribuire a contractului de achiziţie publica;

fO Reguli pentru atribuirea contractului de achiziţie publica;
1 î. Reguli de elaborarea valorii contractului de achiziţie publica;
12. Reguli de participare la procedura de atribuire;
13. Selecţia si calificarea candidatilor/ofertantilor;
14. Criterii de calificare si selecţie;
15. Criterii de atribuire a contractului de achiziţie publica;
16. Evaluarea ofertelor;
17 Garanţia de participare. Garanţia de buna execuţie;
18 finalizarea procedurilor de atribuire;
19. întocmirea dosarului de achiziţie publica;
20. Soluţionarea contestatiilor;
21. Aplicarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie prin utilizarea
mijloacelor electronice;
22. Utilizarea sistemului de achiziţii publice;
23. Verificarea aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a
contractelor de achiziţie;
24. Modificarea contractului de achiziţie publica/Acordul - cadru;
25. Modul de elaborare a bugetului de venituri si cheltuieli in unitatile sanitare;
26. Modalitati de finanţare.
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