
 

 

 

 

      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: Șef Birou 

Achiziții-Administrator patrimoniu S  din cadrul Direcției General Administrative. 

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 universitare de licență în domeniul științelor inginerești, cu diplomă de licență; 

- Vechime în domeniul postului: minim 8 ani în domeniul științelor inginerești cu atributii în achiziții  

publice și minim 5 ani vechime în funcții de conducere; 

-  Specializări în  achiziții publice; 

- Limbi străine:  engleză – nivel avansat;  

- Cunoștințe de operare pe calculator- nivel avansat; 

 

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:  19.05.2022 ora 14.00, la Directia Resurse Umane     

 

III.  Concursul constă în următoarele etape:   

-Analiza dosarelor   

-27.05.2022, ora 12.00-15.00 -proba scrisă; 

-31.05.2022, ora 12.00 - proba practică; 

-03.06.2022, ora 11.00 - interviu. 

Fiecare probă este eliminatorie, punctajul minim ce trebuie obținut la fiecare probă este de 70 de 

puncte. 

 

IV.  DESCRIERE  POST  

A. ELEMENTELE DE IDENTIFICARE A POSTULUI:  
A.1. Denumire post, grad, nivelul studiilor: Șef Birou Achiziții-Administrator patrimoniu S, cu 

studii superioare universitare de licență în domeniul științelor inginerești, cu diplomă de licență; COR 

121906. 

A.2. Vechime: în domeniul  postului:- minim 8 ani în domeniul științelor inginerești cu atributii în achiziții  

publice și minim 5 ani vechime în funcții de conducere; 

A.3. Scopul principal al postului: coordonează Biroul de achiziții publice, planifică, inițiază, 

lansează, derulează, finalizează procedurile de achiziție publică, gestionează arhivarea documentelor 

aferente achizițiilor inițiate și finalizate.  

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

echivalentă), în domeniul științelor inginerești. 

B.2. Cunoștințe de operare pe calculator (necesitate şi nivel de cunoaștere): nivel avansat; 

B.3. Limbi străine (necesitate și nivel de cunoaștere): engleză - avansat; 

B.4. Abilități, calități și aptitudini necesare: capacitate de conducere, 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: 

- vechime  minim 8 ani în domeniul științelor inginerești cu atribuții în achiziții  publice și minim 5 ani 

vechime în funcții de conducere; 

- specializari in domeniul achizițiilor  publice. 

 

 



C. ATRIBUŢII  POST:  

 

- 5.1. Atribuţii generale  

- 1. Conduce și răspunde de întreaga activitate a Biroului de Achiziţii Publice al USAMVBT. 

- 2. Elaborează, verifică și propune spre aprobare managerului unității și DGA, Strategia anuală de 

achiziţii publice și Programul Anual al Achizițiilor Publice, pe baza referatelor de necesitate transmise 

de compartimentele instituției, în raport cu necesitățile obiective de produse, servicii și lucrări și 

răspunde de realizarea acestora, conform competenței specifice. 

- 3. Gestionează arhiva biroului de achiziții publice din cadrul USAMVBT. 

 

- 5.2. Atribuţii specifice postului (Sarcini de serviciu)   

- 1. Planifica achizițiile publice; 

- 2. Inițiază și lansează procedurile de achiziţii; 

- 3. Întocmește dosarele de achiziție publică; 

- 4. Aplică corect legislaţia în vigoare privind achizițiile publice; 

- 5. Evaluează ofertele existente, completează formularele aferente licitației și redactează oferta; 

- 6. Elaborează strategia de achiziţii publice; 

- 7. Atribuie contractul de achiziție publică; 

- 8. Gestionează contestațiile formulate în procedura de atribuire a contractului de achiziție. 

- 9. Răspunde la toate solicitările venite din partea conducerii pentru îndeplinirea unor sarcini conform 

fișei postului; 

- 10. Arhivează și gestionează toate dosarele de achiziţii publice; 

- 11. Păstrează în condiţii de strictețe parolele și mijloacele tehnice de acces la datele cu caracter 

personal pe care le prelucrează în virtutea atribuțiilor sale de serviciu; 

- 12. Interzice în mod efectiv și împiedică accesul oricărui alt salariat la datele personale disponibile pe 

computerul instituției cu ajutorul căruia își desfășoară activitatea; 

- 13. Nu va divulga nimănui datele cu caracter personal la care are acces, atât în mod nemijlocit cât și, 

eventual, în mod mediat, cu excepția situațiilor în care comunicarea datelor cu caracter personal se 

regăsește în atribuțiile sale de serviciu;  

- 14. Nu copiază pe suport fizic niciun fel de date cu caracter personal disponibile în sistemele 

informatice ale instituției, cu excepția situațiilor în care aceasta activitate se regăsește în atribuțiile 

sale de serviciu sau a fost autorizata de către superiorul sau ierarhic; 

- 15. Asigura protecția datelor cu caracter personal privind prelucrarea acestora luând în considerare 

datele persoanei în raport cu funcția pe care o îndeplinește în instituție;  

- 16. Răspunde la toate solicitările venite din partea conducerii pentru îndeplinirea unor sarcini conform 

fisei postului; 

- 17. Apără valorile materiale ale instituției; 

- 18. Respectă programul de lucru şi nu părăsește locul de muncă fără permisiunea șefului ierarhic; 

- 19. Respecta Regulamentului Intern, precum și alte dispoziții, note interne, aduse la cunoștință, fie 

verbal fie scris; 

- 20. Păstrează confidențialitatea informațiilor recepționate și utilizate în cadrul unitatii. 

- 21. Întocmește, împreună cu ceilalți colegi din cadrul biroului de achiziții, în conformitate cu 

legislația în vigoare, a regulamentelor și procedurilor pe baza cărora se realizează achizițiile publice în 

USAMVBT. 



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 

 

BIBLIOGRAFIA: 

 

G. BIBLIOGRAFIE 

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 

 

 



CALENDARUL de desfășurare a  concursului de ocupare a postului de  Șef Birou Achiziții-

Administrator patrimoniu S din cadrul Direcției General Administrative 

Nr.

crt 
Etapa concurs Locul 

Zi 
Data/Perioada Ora 

1. 
Data limită de depunere a 

dosarelor 
DRU-Biroul Personal   J 

pana in  
19.mai.2022 

PANA LA 
14,00 

2 

Selecția dosarelor de înscriere Sala  DRU L 23.mai.2022 12,00 

Afișarea rezultatelor selecției 

dosarelor 

Avizierul și site-ul 

universității 
L 23.mai.2022 15,00 

Depunerea contestațiilor DRU-Biroul Personal   M 24.mai.2022 
9.00- 
12,00 

Afișarea rezultatelor 

contestațiilor 

Avizierul și site-ul 

universității 
MI 25.mai.2022 16,00 

  3. 

Probă scrisă Sala  DRU V 27.mai.2022 
12,00- 
15,00 

Afișarea rezultatelor de la proba 

scrisă 

Avizierul și site-ul 

universității 
V 27.mai.2022 16,00 

Depunerea contestațiilor DRU-Biroul Personal   L 30.mai.2022 
09,00- 
12,00 

Afișarea rezultatelor 

contestațiilor 

Avizierul și site-ul 

universității 
L 30.mai.2022 15,00 

4 

Probă practică 

(cf. planului stabilit de comisia 

de concurs) 
Sala  DRU M 31.mai.2022 12,00 

Afișarea rezultatelor de la proba 

practică 

Avizierul și site-ul 

universității 
M 31.mai.2022 15,00 

Depunerea contestațiilor DRU-Biroul Personal   J 02.iun.2022 
09,00- 
12,00 

Afișarea  rezultatelor 

contestațiilor 

Avizierul și site-ul 

universității 
J 02.iun.2022 15,00 

5 

Interviu (cf. planului stabilit de 

comisia de concurs) 
Sala  DRU V 03.iun.2022 11,00 

Afișarea rezultatelor de la 

interviu 

Avizierul și site-ul 

universității 
V 03.iun.2022 15,00 

Depunerea contestațiilor DRU-Biroul Personal   L 06.iun.2022 
9.00- 
11,00 

Afișarea  rezultatelor 

contestațiilor 

Avizierul și site-ul 

universității 
M 07.iun.2022 15,00 

 6. Afișarea rezultatelor finale 
Avizierul și site-ul 

universității 
MI 08.iun.2022 15,00 

 

 Rector                                                Director Resurse Umane 

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


