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BIBLIOGRAFIE  
pentru concursul de recrutare în funcţia publică de execuţie vacantă,  cu ID 425727, în cadrul 
Biroului Implementare Proiecte şi Achiziţii Publice, din aparatul de specialitate al primarului 

Comunei Tarcău, din data de 25 iulie 2022 
 

Bibliografia concursului: 

1. Constituţia României, republicată; 

2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

3. OG nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

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

5. Partea a II-a – Administraţia publică locală şi Partea a VII-a – Răspunderea administrativă din 
Ordonanţa de urgent a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

6. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

7. Hotărȃrea Guvernului nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie public/acordului – cadru din Legea nr. 
98/2016 privind achiziţiile publice; 

8. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene 
pentru perioada de programare 2014 – 2020, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
Tematica concursului: 
1. Respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirea 
şi combaterea incitării la ură şi discriminare; 
2. Drepturile şi obligaţiile funcţionarilor publici; 
3. Administraţia publică locală şi răspunderea administrativă; 

4. Reguli şi proceduri specifice activităţii de achiziţii publice; 

5. Gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020. 
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Atribuţiile postului: 

 
1. Operează prin intermediul SEAP, documentațiile de atribuire, invitații, anunțuri și notificări pentru 
procedurile de achiziție; 

2. Inițiază - conform legislației în vigoare, achiziţiile directe și ține evidența documentelor suport a 
acestora;  

3. Oferă sprijin pentru consultarea Catalogului Electronic de Produse/Servicii și Lucrări și respectiv 
Consultarea Pieței, de către compartimentele interesate din cadrul primăriei;  

4. Întocmește contractul cadru și respectiv contractele de achiziție publică de produse, servicii sau lucrări, 
formularele necesare desfășurării procesului de achiziție publică, declarația ce cuprinde persoanele cu 
funcții de decizie din instituție;  

5. Aplică şi finalizează procedurile de atribuire;  

6. Desfășoară activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire şi a documentelor - suport, iar în cazul 
organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs, pe baza necesităţilor transmise de 
compartimentele de specialitate;  

7. Întocmește DUAE conform legislației în vigoare;  

8. Îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de Lege; 

9. Întocmește corespondența, notificări, răspunde la solicitări de clarificări, cu respectarea termenelor 
legale în legătură cu procedurile de achiziție, prevăzute de legislația în vigoare;  

10. Întocmește referatul şi dispoziţia pentru constituirea comisiei de evaluare;  

11. Efectuează propunerile pentru membrii comisiei de evaluare;  

12. Verifică încadrarea achizițiilor în pragurile prevăzute de legislația în vigoare, conform cu codurile 
CPV aferente achiziţiei;  

13. Întocmește fişa de date pentru fiecare achiziţie publică în parte; 

14. Întocmește anunţ publicitar în SEAP (după caz), anunţ de intenţie sau/ şi de participare , invitaţii la 
proceduri simplificate, negocieri (către ofertantul indicat de compartimentul de specialitate prin referatul 
aprobat de conducerea instituţiei), etc.; 

15. Va întocmi răspunsul la clarificări în cazul în care acestea au legătură cu redactarea documentației de 
atribuire;  

16. Va elabora procesele - verbale ale ședințelor de deschidere, evaluare, analiză a ofertelor, adjudecare a 
achiziţiei (în cazul achiziţiilor publice) și/sau proces-verbal de desfăşurare şi de adjudecare în cazul 
concesionărilor; 

17. Întocmește raportul procedurii de atribuire în baza hotărârilor comisiei de evaluare; 

18. Va înainta înştiinţările despre rezultatul procedurii, către participanţii la procedura achiziţiei publice 
sau de concesionare; 

19. Răspunde de transmiterea anunţurilor de atribuire, în termen legal; 

20. Verifică existenţa certificatelor de urbanism necesare în cazul demarării achiziţiei publice a studiilor 
de fezabilitate sau expertizelor tehnice precum şi existenţa Autorizaţiei de Construire înainte de demararea 
atribuirii unui contract de achizitie publică de lucrări de construcție și valabilitatea acestora; 

21. Constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice care trebuie să cuprindă documentele întocmite/ 
primite de autoritatea contractantă în cadrul procedurii de atribuire așa cum sunt prevăzute în Cap.III, 
Secţiunea a 12-a, F:030 Page 2 of 2 Dosarul achiziţiei, art. 148 din Hotărârea nr. 395/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 
achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 

22. Va fi responsabil cu aplicarea procedurii de atribuire în domeniul achiziţiilor, pentru procedurile 
repartizate de șeful serviciului; 
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23. Răspunde de convocarea în termen legal a comisiei de evaluare în cazul solicitărilor de clarificări din 
partea ofertanţilor (aferente documentaţiei de achizitie publica) precum si de intocmirea si expedierea in 
termen legal a raspunsului catre ofertanti; 

24. Are obligaţia de a întocmi şi distribui membrilor comisiei de evaluare declaraţiile de confidenţialitate 
şi imparţialitate prin care se angajează să respecte prevederile legislației în domeniu şi prin care confirmă 
că nu se află într-o situaţie care implică existenţa unui conflict de interese; 

25. Răspunde de întocmirea înştiinţărilor către ofertanţii implicaţi în procedura achiziţiei publice despre 
primirea unei notificări/contestaţii/acțiuni la instanțele judecătorești, publicarea în SEAP a notificărilor, 
contestațiilor, urmăreşte constituirea comisiei de analiză a notificărilor/contestaţiilor, convocarea acesteia, 
întocmeste răspunsul în baza hotărârii comisiei de analiză a notificării/contestaţiei; 

26.  Răspunde de transmiterea în termenul legal la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a 
punctului de vedere referitor la contestaţie şi a dosarului achiziţiei publice și transmiterea la contestatar a 
punctului de vedere referitor la contestaţie; 

27. Redactează acte adiţionale la contractele atribuite prin procedurile de achiziție publică în vigoare, 
precum şi la contractele de concesiune încheiate în baza licitaţiilor publice, negocierilor directe sau 
hotărârilor de consiliu local; 

28. Ţine evidenţa contractelor de achiziție publică, a celor de concesiune rezultate ca urmare a aplicării 
procedurilor de licitaţie, negociere sau încheiate în baza hotărârilor de consiliu local si efectuează 
arhivarea acestora conform legii; 

29. Are obligaţia să anexeze la fiecare contract, pe lângă documentele care fac parte integrantă din 
contractul încheiat și semnat de părți și a următoarelor documente :  

a) Scrisoarea de garanţie bancară - în copie sau ordinul de plată - în copie, prin care s-a constituit garanția 
de bună execuție; 

b) Certificatul constatator emis de persoana responsabilă pentru derularea contractului din cadrul 
compartimentului de specialitate, după îndeplinirea obligațiilor contractuale la termenele prevăzute de 
legislația specifică funcție de tipul de contract; 

30. Se va implica în sprijinirea activității de elaborare a programului anual de achiziţii publice, pe baza 
necesităţilor şi priorităţilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul autorităţii contractante; 

31.  Are obligaţia de a întocmi – în părțile ce îl privesc și transmite – dacă e cazul, către Agenția Națională 
pentru Achiziții Publice (ANAP) a raportului anual privind contractele atribuite în anul anterior, în format 
electronic; 

32. Va înregistra corespondența sosită pe mail/fax sau atașată la documentația procedurii în derulare prin 
SEAP, în legătură cu proceduri de atribuire (clarificări, norificări, oferte, etc.), va ține evidenţa 
corespondenţei interne între compartimente/servicii și externe cu alte instituții publice și operatorii 
economici implicați în derularea procesului/procedurilor de achiziții publice; 

33. Răspunde de arhivarea corespondenței și a dosarelor de achiziţie publică ce i-au fost repartizate, cu 
respectarea prevederilor legale în vigoare, iar în cazul proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile 
arhivarea se va efectua ținând cont de instrucțiunile prevăzute în cererile de finanțare, 
instrucțiunile/regulamentele emise în acest sens sau dispozițiile managerului de proiec; 

34.  Îndeplineşte atribuţiile dispuse de primar în echipe de implementare a proiectelor finanţate din fonduri 
comunitare nerambursabile postaderare;  

35. Are obligația de a colabora în mod profesional cu colegii din serviciu, compartimentele, serviciile și 
direcțiile din primărie, alte instituţii publice, operatori economici cu care intră în contact; 
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Anexa nr. 2D la HG nr. 611/2008 
 

Denumire angajator: 

Date de identificare ale angajatorului: (adresă completă, CUI) 

Date de contact ale angajatorului: (telefon, fax)Nr. de înregistrare 

Data înregistrării: 

ADEVERINȚĂ 
Prin prezenta se atestă faptul că dl/dna ..................., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. ........................ seria 
.................. nr. ................., CNP ..........................., a fost/este angajatul ......................, în baza actului 
administrativ de numire nr. ................./contractului individual de muncă, cu normă întreagă/cu timp parțial 
de ......... ore/zi, încheiat pe durată determinată/nedeterminată, înregistrat în registrul general de evidență 
a salariaților cu nr. ......./........................., în funcția/meseria/ocupația de (^1) ........................... . 
Pentru exercitarea atribuțiilor stabilite în fișa postului aferentă contractului individual de muncă/actului 
administrativ de numire au fost solicitate studii de nivel (^2) ..................., în specialitatea .......................  

Pe durata executării contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu, dl/dna ....................... a 
dobândit: 
– vechime în muncă: ..................... ani ........ luni ....... zile; 

– vechime în specialitatea studiilor: .................... ani ............. luni .......... zile. 

Pe durata executării contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu au intervenit următoarele 
mutații (modificarea, suspendarea, încetarea contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu): 

 

Nr.  
crt. 

Mutația 
intervenită Data 

Meseria/Funcția/Ocupația cu 
indicarea clasei/gradației 

profesionale 

Nr. și data actului pe baza 
căruia se face înscrierea și 

temeiul legal 
     
 

În perioada lucrată a avut .......................... zile de concediu medical și ................... concediu fără plată. 

În perioada lucrată, dlui/dnei .................... nu i s-a aplicat nicio sancțiune disciplinară/i s-a aplicat 
sancțiunea disciplinară .................... . 

Cunoscând normele penale incidente în materia falsului în declarații, certificăm că datele cuprinse în 
prezenta adeverință sunt reale, exacte și complete. 

Data............................. 

Numele și prenumele reprezentantului legal al angajatorului (^3),............................. 
Semnătura reprezentantului legal al angajatorului............................. 

Ștampila angajatorului 

 
Note 
(^1) Prin raportare la Clasificarea ocupațiilor din România și la actele normative care stabilesc funcții. 

(^2) Se va indica nivelul de studii (mediu/superior). 

(^3) Persoana care, potrivit legii/actelor juridice constitutive/altor tipuri de acte legale, reprezintă 
angajatorul în relațiile cu terții. 
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Anexa nr. 3 la HG nr. 611/2008 
 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE 
 
 
Autoritatea sau instituţia publică:................................................................................... 
 
  

Funcţia publică solicitată: 

Data organizării concursului:  
 

Numele şi prenumele candidatului: 
Datele de contact ale candidatului (se utilizează pentru comunicarea cu privire la 
concurs): 

Adresa: 
E-mail: 
Telefon:  
Fax:         

 

Studii generale şi de specialitate: 
Studii medii liceale sau postliceale : 
  

Instituţia Perioada Diploma obţinută 
   
   
   

 
Studii superioare de scurtă durată : 
 

Instituţia Perioada Diploma obţinută 
   
   
   

 
Studii superioare de lungă durată : 
 

Instituţia Perioada Diploma obţinută 
   
   
   

 
Studii postuniversitare, masterat sau doctorat : 
 

Instituţia Perioada Diploma obţinută 
   
   
   

 
Alte tipuri de studii: 
 

Instituţia Perioada Diploma obţinută 
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Limbi străine1) : 
 

Limba  Scris Citit Vorbit 
    
    
    

 

Cunoştinte operare calculator2) :  
 
Cariera profesională3): 
 

Perioada Instituţia/Firma Funcţia  Principalele 
responsabilităţi 

    
    
    

Detalii despre ultimul loc de muncă4): 

1........................................................................................................................................ 

2........................................................................................................................................ 

 
 

Persoane de contact pentru recomandări5): 

 
Declarații pe proprie răspundere6) 
 
Subsemnatul/a............................................................................, legitimat/(ă) cu CI/BI, 
seria.................,numărul............................, eliberat/(ă) de .............................. la data de 
............................., 
cunoscând prevederile art. 465 alin. (1)  lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe 
propria răspundere că: 
 

- mi-a  fost [    ]  
[    ]  - nu mi-a fost            

 interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea, 
prin hotărȃre judecătorească definitivă, în condiţiile legii. 
Cunoscȃnd prevederile art. 465 alin. (1)  lit. j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe propria răspundere că în 
ultimii 3 ani: 
     -     am fost                                                                  [    ]             
     -     nu am fost destituit/ă dintr-o functie publică        [    ] 
și/sau 

- mi-a încetat      [    ]       contractul individual de muncă 
- nu mi-a  încetat[    ] 

pentru motive disciplinare. 
Cunoscând prevederile art. 465 alin. (1) lit. k) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019, cu modificările și completările ulterioare, declar pe proprie răspundere că: 
- am fost   [    ] 
- nu am fost               [    ]   
lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia 
specifică. 7) 

Nume şi prenume Instituţia Funcţia Număr de telefon 
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Cunoscȃnd prevederile art. 4 pct. 2 şi 11 şi art. 6 alin (1) lit. a) din Regulamentul (UE) 
2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 
protecţia persoanelor fizice în ceea e priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi 
privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46 CE 
(Regulamentul general privind protecţia datelor), în ceea ce priveşte consimţămȃntul cu 
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 8), declar urmatoarele: 
- îmi exprim consimţămȃntul               [     ] 
- nu îmi exprim consiţămȃntul             [     ] 
cu privire la transmiterea informaţiilor şi documentelor, inclusiv datelor cu caracter 
personal necesare îndeplinirii atribuţiilor membrilor comisiei de concurs, membrilor 
comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi ale secretarului, în format electronic; 
- îmi exprim consimţămȃntul                            [     ]      
- nu îmi exprim consimţămȃntul                       [     ] 
ca instituţia organizatoare a concursului să solicite organelor abilitate în condiţiile legii 
extrasul de pe cazierul judiciar cu scopul angajării, cunoscȃnd ca pot reveni oricȃnd 
asupra consimţămȃntul acordat prin prezenta ; 
- îmi exprim consimţămȃntul                 [     ] 
- nu îmi exprim consimţămȃntul            [     ] 
ca instituţia organizatoare a concursului să solicite Agenţei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici extrasul de pe cazierul administrativ cu scopul constituirii dosarului de 
concurs/examen în vederea promovării, cunoscȃnd ca pot reveni oricȃnd asupra 
consimţămȃntul acordat prin prezenta ; *) 
- îmi exprim consimţămȃntul                 [     ] 
- nu îmi exprim consimţămȃntul            [     ] 
cu privire la prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal în scopuri statistice şi 
de cercetare; 
- îmi exprim consimţămȃntul                 [     ] 
- nu îmi exprim consimţămȃntul            [     ] 
să primesc pe adresa de e-mail indicată materialele de informare şi promovare cu privire 
la activitatea instituţiei organizatoare a concursului şi la domeniul funcţiei publice. 
 

 

Cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul in declaraţii, că datele furnizate în 
acest formular sunt adevărate. 

 
Data ………………………..  
 
    
Semnatura …………………………..  
* Se completează doar de candidaţii la concursul de promovare pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere vacante. 
1) Se vor trece calificativele „cunoştinţe de bază”, „bine” sau „foarte bine”; calificativele menționate corespund, în grila de 
autoevaluare a Cadrului european comun de referinţă pentru limbi străine, nivelurilor ”utilizator elementar”, ”utilizator 
independent” și, respectiv, ”utilizator experimentat”. 
2) Se va completa cu indicarea sistemelor de operare, editare sau orice alte categorii de programe IT pentru care există 
competențe de utilizare, precum și, dacă este cazul, cu informații despre diplomele, certificatele sau alte documente relevante 
care atestă deținerea respectivelor competențe. 
3) Se vor menționa în ordine invers cronologică informațiile despre activitatea profesională anterioară. 
4)Se vor menţiona calificativele acordate la evaluarea performanţelor profesionale în ultimii 2 ani de activitate, dacă este cazul. 
5)Vor fi menţionate numele şi prenumele, locul de muncă, funcţia şi numărul de telefon. 
6)Se va bifa cu „X” varianta pentru care candidatul își asumă răspunderea declarării. 
7) Se va numai în cazul în care la dosar nu se depune adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau 
colaborator al acesteia, emisă în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică. 
8)Se va bifa cu „X” varianta de raspuns pentru care candidatul optează; pentru comunicarea electronică va fi folosită adresa de 
email indicată de catre candidat în prezentul formular. 
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