
A N U N Ț CONCURS RECRUTARE 

 

Primăria comunei Nicolae Bălcescu organizează concurs în perioada 

09-11.05.2022 pentru următoarea funcție publică de execuție vacantă: 

              

            1. Consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional principal – Compartiment 

achiziții publice (1 post) 

            Categoria: funcţie publică de execuție 

             Condiții de participare:  

             - Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă cu 

specializarea - ştiinţe economice, administrative, juridice, inginerești; 

            - să îndeplinească condițiile de ocupare a unei funcții publice, conform art. 465 din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

             - minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; 

             Postul este pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă 8 ore/zi, 40 de ore /săptămână. 

             Dosarele de înscriere se depun la sediul Primăriei comunei Nicolae Bălcescu în termen 

de 20 de zile de la data publicării anunţului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 

Publici şi pe pagina de internet a instituţiei. 

            Concursul se va desfăşura în perioada 09-11.05.2022 la sediul Primăriei comunei Nicolae 

Bălcescu şi va consta într-o probă scrisă şi o probă de interviu, după cum urmează: 

 

CONDIŢII DE 

DESFĂŞURARE 

 

SELECTAREA 

DOSARELOR DE 

ÎNSCRIERE 

 

PROBA SCRISĂ INTERVIU 

CANDIDAŢI 

ADMIŞI 

 

DATA 27.04.2022 09.05.2022 11.05.2022 

ORA 12.00 10.00 10.00 

LOCUL Primăria comunei 

Nicolae Bălcescu (sediu) 

Primăria comunei 

Nicolae Bălcescu 

(sediu) 

Primăria comunei 

Nicolae Bălcescu 

(sediu) 

 

            În vederea participării la concurs, până la data de 26.04.2022, inclusiv, candidaţii vor 

depune la sediul Primăriei comunei Nicolae Bălcescu, str. Carol I, nr. 26, comuna Nicolae 

Bălcescu, jud. Constanța, un dosar care va conţine în mod obligatoriu următoarele: 

- formularul de înscriere se pune la dispoziția candidaților de către Compartimentul 

Resurse Umane; 

- curriculum vitae, modelul comun european; 

- copia actului de identitate; 

- copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor 

specializări și perfecționări; 

- copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinței eliberate de angajatorpentru perioada 

lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare 

ocupării funcției publice (dacă este cazul); 

- copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 

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

- cazierul judiciar; 



- declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din 

formularul de înscriere, sau adeverință care să ateste calitatea sau lipsa calității de 

lucrător al securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația 

specifică; 

- certificat de căsătorie (dacă este cazul). 

Formatul standard al adeverințelor, eliberate de angajatori pentru perioada lucrată, este 

 cel prevăzut de anexa nr. 2D din H.G. nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare, 

iar adeverințele care au un alt format decât cel specificat trebuie să conțină elementele similare 

celor prevăzute în anexa menționată. 

 Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele 

emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. 

 Copiile de pe actele menționate mai sus, precum și copia certificatului de încadrare într-

un grad de handicap se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se 

certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. 

 Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere, cu condiția 

prezentării acestuia cel mai târziu la prima probă a concursului.                                   

            Bibliografia, actele necesare înscrierii la concurs, fișa postului sunt afişate la sediul 

instituţiei și pe site-ul www.primaria-nbalcescu.ro. 

            Date de contact: adresă de corespondență - str. Carol I, nr.26, comuna Nicolae Bălcescu, 

Jud. Constanța, tel. 0241/257016, e-mail resurseumane@primaria-nbalcescu.ro. Persoana de 

contact – Grigoruță Daniela, inspector principal resurse umane.” 

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 08.00 – 12.00 de la Compartimentul resurse 

umane, tel.0241/257016 și pe site-ul www.primaria-nbalcescu.ro. 

 

BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA: 

- Constituția României, republicată, 

- O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, titlul I și II ale părții a VI-a, cu 

modificările și completările ulterioare;  

- O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de      

discriminare, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-

cadru din Legea nr. 28/2016 privind achizițiile publice; 

- Legea nr. 101/2016 din 19 mai 2016 privind remediile și căile de atac în materie de 

atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a 

contractelor de concesiune și de servicii, precum și pentru organizarea și 

funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor. 

             

 

 

http://www.primaria-nbalcescu.ro/


Atribuţiile postului:  

 organizeaza activitatea de achizitii publice de produse/servicii/lucrari, in 

conformitate cu prevederile Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu 

modificarile si completarile ulterioarea       

 respecta regulile si principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achizitie 

publica/ acorduri cadru, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a 

contractelor de concesiune de servicii 

 intocmeste documentatia de atribuire si a strategiei de contractare, in cazul 

organizarii unui concurs de solutii, a documentatiei de concurs si a strategiei de 

contractare, pe baza necesitatilor transmite de compartimentele de specialitate 

 opereaza in SEAP, in sectiunile specifice disponibile in sistemul informatic, toate 

documentele necesare a fi intocmite in cadrul procedurilor de atribuire, conform 

prevederilor legale 

 indeplineste obligatiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea 

prevazute in Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si 

completarile ulterioarea      

 initiaza prin publicarea in SEAP a unui anunt privind consultarea, anunt 

publicitar, notifica in SEAP operatorii economici, in baza referatelor transmise de 

catre compartimentele de specialitate, stabilite prin documentatia de atribuire 

 asigura pregatirea documentelor necesare desfasurarii achizitiilor publice de 

produse, de natura prestarilor de servicii, executiei investitiilor publice si 

raspunde de desfasurarea procedurilor de achizitii in conditiile reglementarilor 

pentru ofertanti, initiaza procedurile de achizitie publica prin transmiterea 

anuntului de participare/invitatii de participare/anunturi de participare 

simplificate in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice – SEAP, astfel cum sunt 

prevazute in Legea nr.98/2016, HG nr.395/2016, genereaza electronic DUAE 

complet cu informatiile solicitate in raport cu criteriile de calificare si selectie, 

transmise de catre compartimentele de specialitate        

 realizeaza achizitiile directe conform procedurii interne pentru achizitia directa 

 in cazul procedurilor de atribuire selectate pentru realizarea controlului ex-ante 

(Directia Generala de Contol Ex-Ante) are obligatia de a pune la dispozitia 

Agentiei Nationale pentru Achizitii Publige (ANAP) informatii si/sau documente in 

conformitate cu prevederile art.10 alin.(1) din OUG nr.98/2017, precum si orice 

alte informatii/documente suplimentare cu prevederile legale, in termenele 

prevazute de lege 

 transmite in conformitate cu prevederile art.10 alin.(2) din OUG 98/2017, 

informatii catre ANAP in termenele prevazute de lege 

 restituie, daca este cazul, garantiile de participare la procedurile de achizitii, in 

acest scop intocmeste o adresa catre compartimentul contabilitate, privind 



restituirea garantiei de participare, la care se vor anexa documentele privind 

constituirea garantiilor depuse de participanti la procedurile de achizitii; 

restituirea/nerestituirea garantiilor de participare se va realiza in conformitate cu 

prevederile HG nr.395/2016, cu modificarile si completarile ulterioarea       

 dupa adjudecarea achizitiilor publice se transmite o copie a dosarului de achizitie 

catre compartimentul contabilitate 

 verifica si raspunde daca actele normative care reglementeaza achizitiile publice 

prevad termene pentru diverse activitati ce se desfasoara cu ocazia achizitiilor si 

asigura desfasurarea lor in cadrul termenelor stabilite 

 verifica si raspunde daca actele normative care reglementeaza achizitiile publice 

prevad ca, anterior lansarii documentatiilor pentru efectuarea achizitiilor, 

acestea fie studiate de anumite institutii si organisme, asigura indeplinirea 

acestei conditii 

 asigura protejarea proprietatii intelectuale si/sau a secretelor comerciale ale 

participantilor, precum si protejarea intereselor institutiei si a confidentialitatii, in 

limitele prevazute in cadrul legal si/sau cel intern existent, la organizarea 

licitatiilor si pe parcursul desfasurarii lor 

 comisia de evaluare intocmeste procesele verbale prevazute de lege, raportul 

procedurii de atribuire a contractelor pe care il supune spre aprobare 

conducatorului autoritatii contractante 

 transmite comunicarile privind rezultatul procedurii de atribuire a contractelor, 

semnate de conducatorului autoritatii contractante     

 transmite spre publicare anunturile de atribuire, cu respectarea termenului 

stabilit prin actele normative din domeniul achizitiilor publice 

 formuleaza propuneri privind componenta comisiilor de evaluare pentru fiecare 

contract ce urmeaza sa fie atribuit 

 cand este numit prin dispozitie de Primar, participa in comisiile de evaluare a 

ofertelor si indeplineste toate atributiile prevazute de legislatia in vigoare 

 dupa numirea in comisia de evaluare a ofertelor, are obligatia de a semna 

declaratia de impartialitate si confidentialitate 

 urmareste si asigura respectarea prevederilor legale privind pastrarea 

confidentialitatii documentelor de achizitie si a securitatii acestora 

 raspunde de constituirea si pastrarea dosarului achizitiei publice, conform 

prevederilor legale 

 solicita de la compartimentele de specialitate de a transmite, in termenul legal, 

documentele constatatoare care contin informatii referitoare la indeplinirea 

obligatiilor contractante de catre contractant 

 preia si verifica procesele verbale de receptie partiala sau finala de la 

compartimentul de urbanism  



 intocmeste dosarul achizitiei publice pentru fiecare contract atribuit sau acord-

cadru incheiat 

 utilizeaza sistemul electronic de acizitii publice, asigurand confidentialitatea 

datelor si realizeaza in sistemul electronic SEAP achizitiile directe de 

produse/servicii/lucrari 

 pastreaza dosarul de achizitie publica, precum si ofertele insotite de 

documentele de calificare si selectie atat cat contractul de achizitie 

publica/acordul-cadru produce efecte juridice, dar nu mai putin de 5 ani de la 

data finalizarii contractului respectiv; in cazul anularii procedurii de atribuire, 

dosarul se pastreaza cel putin 5 ani de la data anularii respectivei proceduri 

 colaboreaza cu comparimentele din aparatul de specialitate in vederea 

indeplinirii obiectivului general al institutiei, in ceea ce priveste derularea 

procedurilor de achizitie si atribuirii contractelor de achizitie publica/acordurilor 

cadru, a contractelor de concesiune de lucrari publice si contractelor de 

concesiune de servicii 

 raspunde de completarea in SEAP a Formularului de integritate in conformitate 

cu prevederile Legii nr.184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire 

a conflictului de interese in procedurile de atribuire a contractelor de achizitie 

publica 

 asigura corespeondenta cu unitatea centrala de verificare a achizitiilor publice 

din structura Ministerului Finantelor Publice, pentru contractele ale căror valori 

de estimare, in lei fara T.V.A. depasesc plafoanele stabilite de legislatia din 

domeniul achizitiilor publice 

 asigură corespendenta, in cazul contestatiilor, cu Consiliul National de 

Solutioanare a Contestatiilor Bucuresti 

 raspunde de publicarea achiziţiilor directe  pe site-ul www.primăria-

n.balcescu.ro 

 elaborează Programul Anual  al  Achizitiilor  Publice în baza  necesitatilor 

comunicate  de compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului UAT-comuna Nicolae Balcescu pana la data de 5 noiembrie a fiecarui 

an 

 dupa intocmire, avizare a acestuia de catre seful ierarhic superior si aprobarea 

lui în Consiliul Local Nicolae Balcescu, PAAP va fi postat conform legislatiei în 

vigoare in SEAP 

 gestioneaza documentele din activitatea proprie si asigura pastrarea si arhivarea 

corespunzatoare 

 verifica existenta fondurilor alocate in bugetul local pentru fiecare achizitie in 

parte (in referat de necesitate)  

 intocmeste lunar si anual rapoarte de activitate pe care le inainteaza Primarului   

http://www.primăria-n.balcescu.ro/
http://www.primăria-n.balcescu.ro/


 lunar, intocmeste un raport privind posibilitatea accesarii de proiecte cu 

finantare nationala sau eupopene (in ce consta proiectul, conditii de accesare, 

unde se depune, ce documentatie este necesara)     

 intocmeste  situatii solicitate de organe de control cu avizul Primarului 

 intocmeste si transmite raspunsuri la corespondenta specifica compartimentului 

achizitii publice 

 duce la indeplinire hotararile consiliului local si dispozitiile primarului 

 

 

PRIMAR 

TIMOFTE DUMITRU 

 

 

 

 


