
 

 

 

      ANUNȚ 

 

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din 

Timișoara  organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului: Administrator 

financiar S III - Direcția  General Administrativă-Birou Achiziții. 

I.  Condiţii de participare la concurs: 

Condiţiile de participare la concurs sunt  conf.H.G. nr.286/23.03.2011 actualizată. 

Îndeplinirea condițiilor de participare este obligatorie pentru înscrierea la concurs. 

1. Condiţii generale de participare la concurs: 

a)  cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând 

Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

b) cunoaşterea  limbii române, scris şi vorbit; 

c) vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

d)  capacitate deplină de exerciţiu; 

e)  stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei 

medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor 

postului scos la concurs; 

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori 

contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori 

a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu 

exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

 2. Condiţii specifice participare la concurs:  

- Studii superioare: studii universitare de licență în domeniul științelor economice – cu diplomă de 

licență; specializare: cursuri de specializare în domeniul contabilității și achizițiilor publice,  

- vechime în domeniul postului: minim 2 ani   

- Cunoștințe de operare pe calculator: - nivel mediu; 

- Limbi străine : engleză- nivel mediu;   

 Condiții specifice de participare la concurs: - minim 2 ani în domeniul Financiar – Contabil specific 

instituțiilor publice; 

 

II. Dosarul de concurs  

1- cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice 

organizatoare; 

2- copia actului de identitate, certificat de naștere sau orice alt document care atestă identitatea, 

potrivit legii, după caz (prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor); 

3- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale 

postului (prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor); 

 

 



4- carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau 

în specialitatea studiilor, în copie (prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii 

copiilor); 

5- cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l 

facă incompatibil cu funcția pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecţia 

dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente 

penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai 

târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului); 

6- adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 

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

unitățile sanitare abilitate; 

7- curriculum vitae. 

8- alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului(prezentate şi în original în vederea 

verificării conformităţii copiilor cu acestea). 

9- copie certificat căsătorie – pt femei 

Dosarele se depun până în:  17.06.2022 ora 14.00, la Directia Resurse Umane     

III.  Concursul constă în următoarele etape:   

-Analiza dosarelor   

-27.06.2022, ora 13.00 -proba scrisă; 

-29.06.2022, ora 13.00 - proba practică; 

-01.07.2022, ora 13.00 -interviu. 

Fiecare probă este eliminatorie, punctajul minim ce trebuie obținut la fiecare probă este de 50 de 

puncte. 

 

IV.  DESCRIERE  POST  

A. ELEMENTELE DE IDENTIFICARE A POSTULUI:  
A.1. Denumire post, grad, nivelul studiilor: Administrator financiar S III, cu studii universitare 

de licență în domeniul științelor economice –absolvite cu diplomă de licență; specializare în domeniul 

contabilității și cursuri de perfectionare în domeniul achizițiilor publice; COR 263111, personal 

didactic auxiliar; 

A.2. Vechime: în domeniul  postului:- minim 2 ani în domeniul Financiar – Contabil specific instituțiilor 

publice; 

A.3. Scopul principal al postului: îndeplinește atribuțiile legale privitoare la inițierea, urmărirea și 

finalizarea din punct de vedere financiar – contabil a procedurilor de achiziții publice la USAMVBT; 

gestionează din punct de vedere financiar-contabil, în sistem electronic – prin aplicații special destinate 

– operațiunile referitoare la achizițiile publice derulate prin Biroul de achiziții al universității; 

gestionează arhivarea, pe suport de hârtie și în format electronic, toate operațiunile financiar contabile 

aferente procedurilor de achiziții publice.  

B. CERINŢE POST:  
B.1. Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență (sau 

echivalentă), în domeniul științelor economice, specializare în domeniul contabilității și cursuri de 

perfectionare în domeniul achizițiilor publice 

B.2. Cunoștințe de operare pe calculator (necesitate şi nivel): nivel mediu 

B.3. Limbi străine (necesitate și nivel de cunoaștere): engleză – nivel mediu; 

B.4. Abilități, calități și aptitudini necesare: capacitate de comunicare, îndrumare, negociere în 

rezolvarea unor situații profesionale uzuale, soluționarea eficientă şi operativă a acestora, spirit de 

echipă dezvoltat, solidaritate, dorință de formare profesională continuă, flexibilitate în muncă şi 

disponibilitate la timp de muncă prelungit. 



CERINȚE SPECIFICE: 

- minim 2 ani în domeniul Financiar – Contabil specific instituțiilor publice; 

 

C. ATRIBUŢII  POST (generale):  
-  Asigură îndeplinirea atributiilor legale ce decurg din OMFP nr.1792/2002 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor 

publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

 - Respectă legislaţia în domeniul achizitiilor publice;  

   -Certifica sub semnatura compartimentelor de specialitate realitatea, legalitatea , regularizarea 

bunurilor achitionate; 

-  Comunica comisiei de recepţie a lucrarilor de reparaţii sau a serviciilor de intreţinere a activelor fixe 

si obiectelor de inventar, contractul si anexele prin care au fost contractate lucrarile si serviciile, in 

termen de 5 zile de la semnarea contractului; 

-  Centralizarea referatelor de necesitate întocmite de serviciile, birourile din universitate ; 

-  Centralizarea solicitărilor din toate departamentele pentru aparatură, consumabile, piese de schimb 

etc. şi întocmirea comenzilor către furnizori; 

-  Colectează facturile şi le predă Biroului  Contabilitate pentru ordonanţarea la plată; 

-   Răspunde la alte sarcini de serviciu trasate din parte şefilor ierarhici (DGA, Sef Serviciu Tehnic , 

Şef Birou Achizitii ); 

-  Monitorizarea listelor de investitii aprobate de Ministerul Educaţiei si raportarea acestora; 

- Coordoneaza gestionarea bazei materiale, care sunt în sarcina unității, și a lucrărilor de întreținere, 

igienizare, curățenie și gospodărire a unității de învățământ;  

- Asigura recepția bunurilor, serviciilor și a lucrărilor, printr-o comisie constituită la nivelul 

compartimentului; înregistrarea modificărilor produse cu privire la existența, utilizarea și mișcarea 

bunurilor din gestiune și prezentarea actelor corespunzătoare Biroului Contabilitate;  

  -  Evidența consumului de materiale;  punerea în aplicare a măsurilor stabilite de către conducerea 

unității     

  de învățământ privind sănătatea și securitatea în muncă, situațiile de urgență și P.S.I în vigoare, 

hotărârile  

  consiliului de administrație și deciziile directorului, stabilite în sarcina sa si raportarea lunara a 

acestora; 

   -  Participa la cursuri de scurta durata la locul de munca si la institutiile abilitate, referate, discutii 

dau alte    

      forme de studiu în vederea perfectionarii profesionale; 

   -  Pastreaza secretul de stat si de serviciu; 

   -  Respecta normele PSI si de protectie a muncii ; 

   -  Respecta prevederile ROI si ROF; 

   -  Execută orice altă sarcina incredintată de directorul general administrativ  în problemele specifice ; 

D. BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICĂ CONCURS 

TEMATICĂ: 

1. Scopul si principiile Legii 98 / 2016 privind achizițiile publice 

2. Semnificațiile termenilor si expresiilor utilizate in cadrul Legii 98 / 2016 privind 

achizițiile publice 

3. Autorități contractante 

4. Domeniu de aplicare. Excepții 

5. Modul de calcul al valorii estimate a achiziției. Alegerea modalității de atribuire. 

6. Consultarea pieței 



7. Activități de achiziție centralizată 

8. Reguli de elaborare a documentației de atribuire 

9. Reguli generale de participare şi desfășurare a procedurilor de atribuire 

10. Reguli de evitare a conflictului de interese 

11. Reguli aplicabile comunicărilor 

12. Achiziția directă 

13. Etapele procesului de achiziție 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 achiziție publică 

17. Organizarea şi desfășurarea procedurii de atribuire 

18. Criterii de calificare şi selecție 

19. Criterii de atribuire 

20. Garanția de participare si garanția de buna execuție 

21. Documentul unic de achiziție european. E-Certis 

22. Oferta si documentele însoțitoare 

23. Comisia de evaluare și modul de lucru al acesteia 

24. Procesul de verificare și evaluare 

25. Atribuirea contractelor de achiziție publică şi încheierea acordurilor-cadru 

26. Finalizarea procedurii de atribuire – Informarea 

27. Răspunderea materială, disciplinară, administrativă în cazul încălcării dispozițiilor legale 

cu privire la gestionarea bunurilor; 

28. Drepturile şi obligațiile privind primirea, păstrarea şi eliberarea bunurilor din magazie; 

29. Nota de recepție şi constatare diferențe.  

30. Inventarierea bunurilor: definiție, scop; 

31. Reglementări privind obligativitatea efectuării inventarierii bunurilor. 

BIBLIOGRAFIA: 

1. Legea nr. 98 / 2016 privind achizițiile publice 

2. Hotărârea Guvernului nr. 395 / 2016 - Norme metodologice de aplicare a  prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din legea nr. 98/2016 

privind achizițiile publice 

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 şi pentru organizarea şi funcționarea Consiliului Național de 

Soluționare a Contestațiilor 

4. O.U.G. nr. 30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului 

de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice 

şi a contractelor de concesiune de servicii cu modificările si completările ulterioare 

5. O.U.G nr. 58/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra 

domeniului achizițiilor publice 

6. Legea contabilităţii  nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

7. Legea nr. 500/2002 a finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

8. Legea Educaţiei Naţionale nr 1/2011 cu  modificările şi completările  ulterioare; 

9. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea in 

legătura cu gestionarea bunurilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

10. OMFP 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 completările şi modificările ulterioare; 

 
 



CALENDARUL de desfășurare a  concursului de ocupare a postului de  Administrator financiar 

S III - Direcția  General Administrativă-Birou Achiziții. 

Nr.

crt 
Etapa concurs Locul 

zi 
Data/Perioada Ora 

1. 
Data limită de depunere a 

dosarelor 
DRU-Biroul Personal   V 

pana in  
17.06.2022 

14,00 

2 

Selecția dosarelor de înscriere Sala  DRU M  21.iun 13,00 

Afișarea rezultatelor selecției 

dosarelor 

Avizierul și site-ul 

universității 
M 21.iun 15,00 

Depunerea contestațiilor DRU-Biroul Personal   MI 22.iun 
9.00- 
12,00 

Afișarea rezultatelor 

contestațiilor 

Avizierul și site-ul 

universității 
J 23.iun 16,00 

  3. 

Probă scrisă Sala  DRU L 27.iun 
13,00-  

 

Afișarea rezultatelor de la proba 

scrisă 

Avizierul și site-ul 

universității 
L 27.iun 16,00 

Depunerea contestațiilor DRU-Biroul Personal   M 28.iun 
9.00- 
12,00 

Afișarea rezultatelor 

contestațiilor 

Avizierul și site-ul 

universității 
M 28.iun 16,00 

4 

Probă practică 

(cf. planului stabilit de comisia 

de concurs) 
Sala  DRU MI 29.iun 

13,00-  
 

Afișarea rezultatelor de la proba 

practică 

Avizierul și site-ul 

universității 
MI 29.iun 16,00 

Depunerea contestațiilor DRU-Biroul Personal   J 30.iun 
9.00- 
12,00 

Afișarea  rezultatelor 

contestațiilor 

Avizierul și site-ul 

universității 
J 30.iun 16,00 

5 

Interviu (cf. planului stabilit de 

comisia de concurs) 
Sala  DRU V 01.iul 13,00 

Afișarea rezultatelor de la 

interviu 

Avizierul și site-ul 

universității 
V 01.iul 16,00 

Depunerea contestațiilor DRU-Biroul Personal   L 04.iul 
9.00- 
12,00 

Afișarea  rezultatelor 

contestațiilor 

Avizierul și site-ul 

universității 
L 04.iul 15,00 

 6. Afișarea rezultatelor finale 
Avizierul și site-ul 

universității 
L 04.iul 16,00 

 

 Rector                                                Director Resurse Umane 

          Prof.univ.dr.Popescu Cosmin Alin                          ec.Cheț Cornelia 


