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NR.____446/22.06.2017

 A N U N Ț

                    CASA DE CULTURA A COMUNEI BASCOV, JUDEȚUL ARGEȘ organizează in data

de 19 iulie – proba scrisa si 25 iulie – proba practica si interviu , concurs pentru ocuparea funcției

contractuale de CONSILIER IA,S- ACHIZITII PUBLICE,  în cadrul institutiei noastre.  

                   Concursul se va desfășura la Sediul Primăriei comunei Bascov, str. Păișești DN 7C, nr.

125, județul Argeș și va consta în proba scrisă și interviu, desfășurându-se în 3(trei) etape:

1) Selecția dosarelor în data de 12 iulie 2017;

2) Proba  scrisă în data de 19 iulie 2017, ora 12.00 ;

3) Proba practica si interviu în data de 25 iulie 2017, ora 12.00.

Condiții generale de participare la concurs:

 Are cetățenie  română;

 Cunoaște limba română, scris și vorbit;

 Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

 Are o capacitate deplină de exercițiu;

 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 potrivit

cerințelor postului scos la concurs;

 Nu a fost  condamnat definitiv   pentru săvârșirea unei  infracțiuni  contra umanității,  contra

statului  ori  contra  autorității,  de  serviciu  sau  în  legătură  cu  serviciul  care  împiedică

înfăptuirea justiției,  de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu
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intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției,  cu excepția situației în care a

intervenit reabilitatea.

CONDIŢII PARTICIPARE LA CONCURS:

 CONSILIER  ACHIZITII PUBLICE- GRADUL 1A, S

Pot participa la concurs persoanele care indeplinesc conditiile generale prevazute la art. 3 din

Anexa la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor

generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si

a  criteriilor  de  promovare  in  grade  sau  trepte  profesionale  imediat  superioare  a  personalului

contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice: studii – Superioare. Vechime  in munca

cu studii  superioare in  domeniul  economic sau juridic  minim 9 ani   -  dintre  care minim 1 an

vechime  in domeniul achizitiilor publice. Abilitati tehnice privind utilizarea mijloacelor hardware

si software specifice functiei. 

B I B L I O G R A F I E

1) Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificarile  si completarile ulterioare.

2) HG  nr.  395/2016  pentru  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 modificarile  si completarile ulterioare.

3) 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,, cu modificarile  si completarile ulterioare.

4) Legea  nr.  53/2003  privind  Codul  Muncii,  republicata  si  actualizata,  cu  modificarile   si

completarile ulterioare.

5) Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si

institutiile publice, republicata si actualizata 

6) Ordonanța de urgență nr.  30/2006 privind funcția  de verificare a aspectelor  procedurale

aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică 

7) Ordonanța de urgență nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin

trezoreria statului 

8) Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificarile  si completarile ulterioare.

9) REGULAMENTUL  (CE)  nr.  2195/2002  AL  PARLAMENTULUI  EUROPEAN  ŞI  AL

CONSILIULUI din 5 noiembrie 2002 privind Vocabularul comun privind achiziţiile publice

(CPV) 
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 Dosarul  de  concurs  va  cuprinde  următoarele  documente  conform  art.  6  din

Hotărârea Guvernului 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 în

trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar

plătit din fonduri publice

 Cerere  de  încriere  la  concurs  adresată  conducătorului  autorității  sau  instituției  publice

organizatoare;

 Actul de identitate sau orice alt document care atestă identitatea , potrivit legii, după caz (copie

și original);

 Documente  care  să  ateste  nivelul  studiilor  şi  ale  altor  acte  care  atestă  efectuarea  unor

specializări, precum şi documentele care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului

solicitate de autoritatea sau instituţia publică (copie și original);

 Carnetul de muncă sau, după caz,  adeverinţele care atestă vechimea în muncă,  în meserie

şi/sau în specialitatea studiilor (copie și original);

 Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care

 să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

 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;

 Curriculum vitae.

              Dosarele de înscriere la concurs se depun până la data  de  11 iulie 2017, ora 16.00  , la

Casa de Cultura a Comunei Bascov, Str. Păișești DN, nr. 127, județul Argeș. Persoana de contact

Elena Dumitru, tel. 0748598514.

       

        Manager,                                                 

Toma Catalina-Lorena                                  
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