
 

P a g e  1 | 7 
 

Regulamentul pentru organizarea și desfășurarea concursului pentru  ocuparea postului de 

Specialist achizitii publice, grad II  

în cadrul Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Plantelor – 

Compartiment Patrimoniu, Investiții, Achiziții, Management proiecte 

 

Art.1 Poate ocupa funcția de Specialist achizitii publice, grad II, orice persoană fizică care îndeplinește 

următoarele condiții: 

• Are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând 

Spatiului Economic European și domiciliul în România; 

• Cunoaște limba română, scris și vorbit; 

• Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

• Are capacitatea deplină de exercițiu; 

• Are exerciţiul drepturilor civile şi politice; 

• Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței 

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

• Îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice  conform 

cerințelor postului scos la concurs;   

• A promovat concursul potrivit prezentului regulament; 

• Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanitații, contra statului ori 

contra autorității de serviciu sau în legătură cu serviciul, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, 

cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea; 

Art.2  (1) Concursul se va desfășura la sediul Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Plantelor 

din București, Bd. Ion Ionescu de la Brad, Nr.8, Sector 1, Bibliotecă. 

(2) Concursul pentru ocuparea postului de Specialist achizitii publice, grad II constă în trei etape:  

         -    selecția dosarelor de înscriere; 

         -    proba scrisă  

         -    interviu; 

(3) Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.  
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(4) În cazul în care la concursul organizat se prezintă un singur candidat, ocuparea postului se face prin 

examen. 

(5) În vederea participării la concurs, candidații depun dosarul pâna cel târziu in data de 25.10.2022  

(6) În termen de maxim doua zile lucrătoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor, 

comisia de concurs va proceda la selectarea dosarelor pe baza îndeplinirii condițiilor de participare.  

(7) Rezultatul selecției de dosare se notează cu mențiunea "admis" sau "respins", însoțita, după caz, de 

motivul respingerii.  

(8) Rezultatele selecției de dosare vor fi afișate la sediul I.C.D.P.P. București - avizier precum și pe 

pagina de internet, în termen de 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la punctul (6). 

Art.3 (1) Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări si/ sau rezolvarea unor  teste grilă stabilite pe baza 

bibliografiei de concurs  

(2) Prin proba scrisă se testează cunoștințele teoretice necesare ocupării postului de Specialist achizitii 

publice, grad II  

(3) Subiectele de concurs sunt stabilite de comisia de concurs pe baza bibliografiei de concurs, astfel 

încât să reflecte capacitatea de analiză și sinteză a candidaților, în concordanță cu nivelul specific postului de 

Specialist achizitii publice, grad II.  

 (4) Data si ora de desfasurare a probei scrise: 31.10.2022 orele 10:00.  

(5) Durata probei scrise se stabilește de comisia de concurs în funcție de gradul de dificultate și 

complexitatea subiectelor.  

(6)  Punctajul maxim la proba scrisă este de 100 puncte. 

(7) Sunt declarați admiși la proba scrisă candidații care au obținut minimum 50 puncte la fiecare probă.   

Art.4    (1) Data și ora susținerii interviului se afișeaza odată cu rezultatele la proba scrisă.  

(2) Interviul se susține doar de către candidații declarați admiși la proba scrisă, într-un termen de 

maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii celor doua probe.  

(3) În cadrul interviului se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților. Acesta se 

realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfășurării acestei probe, pe 

baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare generale pentru stabilirea interviului sunt: 

             -      abilități și cunoștințe impuse de funcție; 

             -      capacitatea de analiză și sinteză; 
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             -      motivația candidatului; 

             -      comportamentul în situații de criză; 

             -      inițiativă și creativitate; 

Membrii comisiei de concurs pot stabili și alte criterii de evaluare, specifice postului de Specialist 

achizitii publice, grad II  

(4) Punctajul maxim pentru interviu este de 100 puncte. 

(5) Sunt declarați admiși la interviu, candidații care au obținut minimum 50 de puncte.  

Art. 5  (1) Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă, și interviu.  

(2) Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final 

al fiecărui candidat și a mențiunii " admis" sau "respins", prin afișarea la sediul I.C.D.P.P. Bucuresti - avizier 

și pe pagina de internet : www.icdpp.ro, în termen de maxim o zi lucrătoare de la data finalizării probei.  

(3) Se consideră admis la concursul pentru ocuparea postului vacant de Specialist achizitii publice, 

grad II, candidatul care a obținut cel mai mare punctaj, cu condiția să fi obținut punctajul minim necesar. 

 (4) La punctaje egale are prioritate candidatul care a obținut punctajul cel mai mare la proba scrisă, 

iar dacă egalitatea se menține, candidații aflați în această situație vor fi invitați la un nou interviu de 

departajare în urma căruia, comisia de concurs va decide asupra candidatului castigător.  

Art. 6 (1) După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă și interviu, candidații 

nemultumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului 

selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise și a interviului, sub sancțiunea 

decăderii din acest drept.  

(2) Termenul de analizare a contestației de către comisia de soluționare a contestațiilor este de o zi 

lucrătoare de  la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.  

(3) Candidatul nemulțumit de modul de soluționare a contestației  se poate  adresa instanței de 

contencios administrativ, în condițiile legii. 

(4) Rezultatele finale se afişează la sediul ICDPP Bucuresti, precum şi pe pagina de internet 

www.icdpp.ro , în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de solutionare a 

contestatiilor pentru ultima probă, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii 

«admis» sau «respins». 

Art. 7     Tematica 
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• Autorități contractante 

• Domeniu de aplicare. Exceptări; 

• Reguli generale de participare si desfașurare a procedurilor de atribuire; 

• Modul de calcul al valorii estimate a achiziţiei. Alegerea modalitătii de atribuire 

• Modalități de atribuire, Proceduri de atribuire; 

• Achiziția directă  
• Licitația deschisă; 

• NEgocierea fără publicarea prealabilă; 

• Procedura simplificată; 

• Acordul cadru; 

• Organizarea si desfășurarea procedurii de atribuire; 

• Consultarea pieții; 

• Imparțirea pe loturi; 

• Reguli de publicitate si transparență; 

• Elaborarea documentației de atribuire; 

• Criterii de calificare si selecție; 

• .Criterii de atribuire  
•  Garantia de participare si garantia de buna executie  

• Cataloage electronice; 

• Atribuirea contractelor de achiziție publică și încheierea acordurilor-cadru 

• Finalizarea procedurii de atribuire; 

• Informarea candidatilor/ ofertanților; 

• Dosarul achizitiei si raportul procedurii de atribuire; 

• Executarea contractului de achizitie publca/ acordul cadru; 

• Modificarea contractului de achizitie publca/ acordul cadru; 

• Contraventii si sanctiuni; 

• Solutionarea contestatiilor.. Dispozitii generale; 

• Procedura de solutionare a contestatiilor in fata Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor; 

• Solutiile pe care le poate pronunta Consiliul National de Solutionare a COntestatiilor; 
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• Cai de atac impotriva deciziilor Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor 

• SOlutionarea litiigilor in instant 

• Praguri valorice 

• Prevederile referitoare la investitiile publice in conformitate cu Legea 500/ 2002 

Art. 8    Bibliografia 

• Legea nr 98/ 2016 privind achizitiile publice 

• 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 

• Legea 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 

• Legea nr 500/ 2002privind finanțele publice, cu modificările si completările ulterioare, 

• Reglementarile ANAP- autoritatea ce are ca rol fundamental formularea la nivel de conceptie, 

promovare si implemantarea politicii in domeniul achizițiilor publice 

Notă:  În vederea pregătirii pentru concurs, candidaţii vor consulta legislaţia menţionată cu 

modificările legislative intervenite până la data concursului, aşa cum a fost publicată în Monitorul 

Oficial al României 

Art. 9 (1) Prezentarea generală a postului: 

• Aplica corect legislatia in vigoare privind achizitiile publice; 

• Elaboreaza strategia de achizitii publice; 

• Aplica principii in elaborarea cerintelor de selectie si elaborare a caietului de sarcini; 

• Întocmeste dosarul de licitatie publica; 

• Derulează procedurile specifice de achizitie publica; 

• Gestionează contestatiile formulate in procedura de atribuire a contractului; 

• Evaluează ofertele depuse; 

• Atribuie contractul de achizitie publică; 

• Desfăşoară activităţi administrative pentru buna organizare şi funcţionare a compartimentului; 

• Păstrează confidenţialitatea datelor personale şi salariale ale salariaţilor; 

• Arhivează documentele emise de compartimentul propriu; 
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• Răspunde de transmiterea la timp, într-o formă corectă și completă, a informațiilor conform 

atribuțiilor ce-i revin; 

• Se informeaza permanent cu privire la modificările legislative; 

• Se preocupa in permanenta de cresterea gradului individual de profesionalism; 

• Respectă obiectivele propuse în acord cu strategia instituției; 

• Răspunde de păstrarea confidențialității informațiilor la care are acces;      

 (2)  Specificarea postului: 

• studii universitare de licență absolvite cu diplomă, de licenţă sau echivalentă acesteia în domeniul 

științelor inginerești, economic sau științe juridice,  

• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 5 ani,  

• perfecționări (specializări): achiziții publice sau minim 3 ani experienta intr-un post de achizitii 

publice 

• Cunoştinţe foarte bune de utilizare a calculatorului (Word, Excel, Internet Explorer, alte). 

Art.  10 Înscrierea la concurs se face pe bază de dosar, la sediul ICDPP din Bd. Ion Ionescu de la Brad, Nr.8,  

Compartiment Resurse Umane, Salarizare. Termen limita: 25.10.2022 

(1) Dosarul depus în vederea înscrierii la concurs trebuie să conțină obligatoriu următoarele: 

a.  cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului ICDPP Bucuresti; 

b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;  

c.  copiile ale documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;  

d.  copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste 

vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;  

e.  cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă 

incompatibil cu funcţia pentru care candidează;  

f. adeverinţă 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 unităţile sanitare 

abilitate;  

g.  curriculum vitae; 
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(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi 

calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.  

(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), 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.  

(4) Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele 

originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs. 

Numirea în postul de Specialist achizitii publice, grad II se va face prin încheierea contractului de muncă. 

Postul va fi salarizat conform Legii 153/2017. 

 

      Prezentul regulament a fost  intocmit cu respectarea prevederilor Hotarârii nr. 286/2011 pentru 

aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post 

vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale  și a criteriilor de promovare în 

grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit 

din fonduri publice coroborat cu art 1b) si 2a) din OUG 80/ 2022 privind reglementarea unor măsuri 

în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar. 

 

              

                        

 


