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      Judeţul Buzău 
Primăria comunei Puieşti 
 
 

 
                                    ANUNŢ 
PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA 

UNEI FUNCŢII PUBLICE VACANTE 
 
 
 
 
 

  
            Primăria comunei Puieşti, judeţul Buzău,  organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de: 
 

 
Consilier achiziții publice,clasa I,grad profesional asistent- 

Compartiment Achizitii publice si monitorizare proceduri administrative 
  -durata timpului de lucru este de 8 ore/zi,40 ore /săptămână      
  -probele stabilite pentru concurs:  

-proba scrisă - 23.11. 2021 , ora 10,00 
                      -interviul       -25.11. 2021 , ora  14,00 

 
     Concursul va avea loc la sediul Primăriei comunei Puieşti, sat Puieştii de Jos, 
Strada nr.1, nr.44, judeţul Buzău. 
 
     Perioadă depunere dosare : 12.10.2021-01.11.2021, ora 14.00la biroul 
resurse-umane din cadrul Primăriei comunei Puieşti. 
   

-Persoană de contact: 
Ștefan Ionel,Consilier superior din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Puieşti–jud.Buzău. 
 

Telefon: 0766 253103/0786 038088 
E-mail:hr@primariapuiesti-bz.ro 

 
 

Primar, 
BÂRLĂ RODICA 
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Condiţii de ocupare a unei funcţii publice 
 
-condiţii generale , prevăzute de art.465 alin.1 din OUG nr.57/2019,respectiv: 
    a) are cetăţenia română şi domiciliul în România; 
    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
    c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi; 
    d) are capacitate deplină de exerciţiu; 
    e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie 
publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de 
specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare 
psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în 
condiţiile legii; 
    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de 
lege pentru ocuparea funcţiei publice; 
    g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea 
funcţiei publice; 
    h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra 
umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau 
de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals 
ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu 
exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit 
reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei; 
    i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita 
profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre 
judecătorească definitivă, în condiţiile legii; 
    j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul 
individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani; 
    k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile 
prevăzute de legislaţia specifică. 
 
Condiţii specifice:  
-studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă ; 
-curs perfecționare/specializare în domeniul achizițiilor publice; 
-vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: -minim 1 (unu) 
an. 
 

                
 
 

                                                       Primar, 
BÂRLĂ RODICA 
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Bibliografia stabilită pentru concursul de ocupare a funcției publice de 
Consilier achiziții,clasa I,grad profesional asistent 

-Compartiment Achizitii publice si monitorizarea procedurilor 
administrative   

 
 
 
1.Constituţia României, republicată;  
2.Titlul I și II ale părții a VI-a din O.U.G. nr.57/2019,cu modificările și 
completările ulterioare;  
3.Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea 
tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
4.Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și 
bărbați, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
5. Legea nr. 98/ 2016(*actualizată*)privind achiziţiile publice, cu 
modificările şi completările ulterioare;   
6. H.G. nr. 395/2016pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu 
modificările şi completările ulterioare; 
7.Partea a V-a din O.U.G. nr.57/2019-Reguli specifice privind proprietatea 
publică şi privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale. 
 
TEMATICA  
1. Drepturile și libertățile fundamentale; 
 2. Drepturile şi îndatoririle funcționarilor publici;  
3. Regimul juridic al achizițiilor publice;  
4. Tipuri de contracte de achiziție publică; 
 5. Tipuri de proceduri de achizitie publică;  
6. Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziție publică;  
7. Principii și definiții în materia prevenirii și sancționării formelor de 
discriminare. 
 

 

     
 
 
 
 
                                                       Primar, 

BÂRLĂ RODICA 
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OPIS DOCUMENTE ÎNSCRIERE CONCURS DE 

RECRUTARE 
a) formularul de înscriere;  
 
b) curriculum vitae, modelul comun european; 
 
c) copia actului de identitate; 
 
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor 
specializări şi perfecţionări; 
 
e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei 
publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după 
caz;  
  
f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada 
lucrată – numar pagini;  
 
g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 
luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; 
 
h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul 
funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice 
care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară; 
 
 
i) cazierul judiciar; 

 
j) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de 
lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia. 

 
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele 
originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. 
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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): 
Adresă: 
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 
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    Studii postuniversitare, masterat sau doctorat: 
 

    

 Instituţia Perioada Diploma obţinută 
     

     

     

 
   Alte tipuri de studii: 
 

    

 Instituţia Perioada Diploma obţinută 
     

     

     

 
    Limbi străine1): 
 

     

 Limba Scris Citit Vorbit 
     

     

     

 
     
Cunoştinţe operare calculator2):  
 
 
 
Cariera profesională3): 
 

 

    

 Perioada Instituţia/Firma Funcţia Principalele responsabilităţi 

     
  

     
  

     
  

     
  

     
  

     
  

 
     
Detalii despre ultimul loc de muncă4):  
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1. . . . . . . . . . .   
 

   2. . . . . . . . . . .   
    Persoane de contact pentru recomandări5): 
 
Nume şi prenume Instituţia Funcţia Număr de telefon 
    

    
    
    
    
 
  
    Declaraţii pe propria răspundere6)   
    Subsemnatul(a) ..................................................................., legitimat(ă) cu 
CI/BI seria ......... numărul ..................., eliberat(ă) de ............................. la data 
de ....................................,   
    cunoscând prevederile art. 54 lit. i) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
declar pe propria răspundere că în ultimii 7 ani:   

   - am fost □ destituit(ă) dintr-o funcţie publică   

   - nu am fost □   
    şi/sau   

   - mi-a încetat □ contractul individual de muncă   

   - nu mi-a încetat □   
    pentru motive disciplinare.   
    Cunoscând prevederile art. 54 lit. j) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
declar pe propria răspundere că:   

   - am desfăşurat □   

   - nu am desfăşurat □   
    activităţi de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.   
     
Acord privind datele cu caracter personal7)   

   □  Sunt de acord cu transmiterea informaţiilor şi documentelor, inclusiv date 
cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuţiilor membrilor comisiei de 
concurs, membrilor comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi ale secretarului, în 
format electronic.   

   □ Consimt ca instituţia să solicite organelor abilitate extrasul de pe cazierul 
judiciar cu scopul angajării şi, în acest sens, am completat şi am depus la dosar 
cererea pusă la dispoziţie de instituţia organizatoare a concursului, cunoscând 
că pot reveni oricând asupra consimţământului acordat prin prezenta.   
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   □  Consimt ca instituţia să solicite Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici 
extrasul de pe cazierul administrativ cu scopul constituirii dosarului de 
concurs/examen în vederea promovării şi, în acest sens, am completat şi am 
depus la dosar cererea pusă la dispoziţie de instituţia organizatoare a 
concursului, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimţământului acordat 
prin prezenta.   

   □  Sunt de acord cu prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal în 
scopuri statistice şi de cercetare.   

   □  Doresc să primesc pe adresa de e-mail indicată materiale de informare şi 
promovare cu privire la activitatea instituţiei şi la domeniul funcţiei publice.   
    Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul 
penal cu privire la falsul in declaraţii, că datele furnizate în acest formular sunt 
adevărate. 
 
   
 
 
Data         Semnatura 
……………………                                                          
……………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1) Se vor trece calificativele "cunoştinţe de bază", "bine" sau "foarte bine"; calificativele menţionate corespund, în grila de 
autoevaluare a Cadrului european comun de referinţă pentru limbi străine, nivelurilor "utilizator elementar", "utilizator independent" 
şi, respectiv, "utilizator experimentat".   
   2) Se va completa cu indicarea sistemelor de operare, editare sau orice alte categorii de programe IT pentru care există 
competenţe de utilizare, precum şi, dacă este cazul, cu informaţii despre diplomele, certificatele sau alte documente relevante 
care atestă deţinerea respectivelor competenţe.   
   3) Se vor menţiona în ordine invers cronologică informaţiile despre activitatea profesională anterioară.   
   4) Se vor menţiona calificativele acordate la evaluarea performanţelor profesionale în ultimii 2 ani, 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 îşi asumă răspunderea declarării.   
   7) Se va bifa cu "X", în cazul în care candidatul este de acord; în comunicarea electronică va fi folosită adresa de e-mail indicată 
de candidat în prezentul formular, iar modelul cererii de consimţământ pentru solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar cu 
scopul angajării sau, după caz, extrasul de pe cazierul administrativ cu scopul constituirii dosarului de concurs/examen în vederea 
promovării se pune la dispoziţie candidatului de către instituţia organizatoare a concursului. 
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Atribuțiile postului de execuție de Consilier Achiziții publice și monitorizarea 
procedurilor administrative : 

 
 
• elaborează programul anual al achizițiilor publice pe care îl propune spre aprobare primarului, 
pe baza necesităților și a priorităților comunicate de celelalte compartimente din cadrul 
instituției;   
• elaborează sau,după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentației de atribuire 
/concurs în cazul organizării unui concurs de soluții) pe baza caietelor de sarcini întocmite de 
compartimentele care au solicitat organizarea procedurii;   
• definitivează documentația de atribuire,structurată astfel: 
-caiet de sarcini sau, după caz, documentația descriptivă; 
-clauze contractuale obligatorii; 
-fisa de date a achiziției; 
-transmite anunțurile de intenție,participare și de atribuire către SEAP și Monitorul Oficial; 
-solicită avizul din partea autorității Naționale pentru Achiziții Publice(ANAP); 
• aplică și finalizează procedurile de atribuire: 
-întocmește notele justificative; 
-efectuează studiile de piață(strângerea de oferte) pentru achizițiile publice directe; 
-întocmește propunerile de dispoziții cu membrii comisiilor de evaluare a ofertelor; 
-elaborează clarificările,dacă este cazul și poartă corespondența cu operatorii economici; 
-participă în comisiile de evaluare a ofertelor; 
•întocmește dosarul achiziției publice(se arhivează pe o perioadă de 5 ani); 
• elaborează rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotărâri din domenil achizițiilor 
publice; 
• întocmește și transmite,după caz, documentele(adrese,referate necesare atribuirii contractelor 
de achiziții publice prin încredințare directă; 
respectă regulile de publicitate necesare asigurării transparenței proceselor de achiziție publică.  

 
 
 
 
 
 
 
 


