
ROMÂNIA
JUDEȚUL CARAȘ SEVERIN
COMUNA EFTIMIE MURGU
Nr. 251 din 7.02.2022

ANUNȚ
concursde recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie

vacantedeconsilier achizitii publice — compartiment achizitii publice

din cadrul Aparatului de specialitate al primarului comunei Bftimie Murgu,
judetul Caras Severin

Primaria Comunei Eftimie Murgu organizeaza, la sediul din localitatea Eftimie

Mureu, nr. 265, judetul Caras Severin, concurs de recrutare pentru ocuparea

funcției publice de execuție vacantă de consilier achizitii publice,
Compartiment Achizitii Publice din cadrul Aparatului de specialitate al

primarului comunei Eftimie Murgu, judetul Caras Severin.

Conditii generale de participare la concurs

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzutede art.465, alin.(1)

din O.U.G. nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ, cu

modificarile si completarile ulterioare si anume:
Poate ocupaofunctie publica persoana care indeplineste urmatoarele

conditi
a)are cetatenia romanasi domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta de minimum 18 ani impliniti;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) este apt din punct de vedere medical si psihologic sa exercite o functie

publica. Atestarea starii de sanatate se face pe baza de examen medical de

specialitate, de catre medicul de familie, respectiv pe baza de evaluare

psihologica organizata prin întermediul unitatilor specializate acreditate in

conditiile legii;
D) indeplineste conditiile de studii si vechime in specialitate prevazute de lege

pentru ocuparea functiei publice;
e) indeplineste conditiile specifice, conform fisei postului, pentru ocuparea

functiei publice;
h) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii,

contra statului sau contra autoritatii, infractiuni de coruptie sau de serviciu,

infractiuni care
impiedica infaptuirea justitiei, infractiuni de fals ori a unei infractiuni savarsite

cu intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu

exceptia situatiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie

sau dezincriminarea faptei;



î) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o functie publica sau de a exercita

profesia ori activitatea in executarea careia a savarsit fapta, prin hotarare

judecatoreasca definitiva, in conditiile legii;
j) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul

individual de munca pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

k) nuafost lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, in conditiile

prevazute de legislatia specifica.

Conditiile specifice pentru functia publică de executie scoasă Ia concurs:
Consilier achizitii publice — compartiment achizitii publice

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomăde licenţă
- vechime în specialitatea studiilor: nu este cazul.

Dosarele de concursse depun la Primaria Comunei Eftimie Murgu, nr. 265,

judetul Caras Severin, in termen de 20 de zile de la publicarea anuntului,

respectiv 7 februarie 2022,in conformitate cu art. 49 si art. 156 din Hotararea

de Guvern nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizareasi
dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile

ulterioare, repectiv in perioada 7.02.2022 — 28. 02.2022.
Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs, cuprinzând adresa

de corespondență, telefon/fax, e-mail, numele şi prenumele persoanei de contact

şi funcţia publică deţinută — Comuna Eftimie Murgu, nr. 265, judetul Caras

Severin, 0255243210, emurguprimar(2yahoo.com, Imbrescu Liviu, secretar

general al comunei.
Dosarul de inscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea functiilor publice

de executie vacante trebuie sa contina , potrivit art. 49 din Hotararea de Guvern

nr. 611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, in mod obligatoriu,

urmatoarele documente:
- formular de inscriere
-curriculum vitae, model comun european
-copia actuluide identitate
-copii ale diplomelor de studii
-copia carnetului de muncasi a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada

lucrata
-copia adeverintei careatesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel

mult 6 luni anterior desfasurarii concursului de catre medicul de familie al

candidatului
-cazierul judiciar
„declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste lipsa calitatii de

lucrator al securitatii sau colaborator al acesteia, in conditiile prevazute de

legislatia specifica
-dosar plic

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă legalizate sau însoţite de



documentele originale, caresecertifică pentru conformitatea cu originalul de către
secretarul comisiei de concurs.

Data, ora şi locul sau locaţia desfășurării probeiscrise: 9.03.2022, ora 10.00 —

consilier achizitii publice; sediul Primariei Comunei Eftimie Murgu, nr. 265,
judetul Caras Severin.

Interviul va avea loc la o data ulterioara, comunicata in lista de afisare a
rezultatelor probei scrise, cu prevederilor art. 56 din Hotararea de Guvern nr.
611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea
carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

Bibliografie concurs:
L Consilier achizitii publice

e Constituţia României;
+ O.U.G. nr. 57 din 3 iulic 2019 privind Codul administrativ, titlul I si Il, partea

VI-a,
e 0.UG. nr. 137 / 2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor fomelor de

discriminare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
* Legea nr. 202/2002privind egalitatea de sansesi de tratament intre femei si

barbati, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
+ Legea nr. 98/2016, privind achizitiile publice, cu modificarile și completarile

ulterioare;
e HG. nr. 395/2016, actualizata, Normele metodologice de aplicare a

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie
publica/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice.

Atributii: Conform fişei postului vacant.
Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primăriei comunei Eftimie

Murgu, nr. 265, judetul Caras Severin, persoană de contact: Imbrescu Liviu —

secretargeneral al comunei.
Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primăriei comunei Eftimie

Murgu, nr. 265, judetul Caras Severin, persoană de contact: Imbrescu Liviu —

secretar general al comunei.

PRIMAR,
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ROMÂNIA
Judeţul CARAŞ SEVERIN
Primăria comunei Eftimie Murgu

FIŞA POSTULUI

ID POST 452410

Informații generale privind postul

1. Denumirea postului : - CONSILIER ACHIZITII PUBLICE, clasa 1, grad, profesional SUPERIOR
2. Nivelul postului : - EXECUȚIE
3. Scopul principal al postului: Achizitii publice

Condiţii specifice privind ocuparea postului*2):

tudii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă.
2. Perfecţionări (specializări):
3. Cunoştinţe de operare pe calculator (necesitate şi nivel):
4. Limbi străine*3) (necesitate nivel*4) de cunoaştere):-

lecesare:
- capacitatea de comunicare; - cunoaşterea reglementărilor legale în sfera activității; - adaptabilitate si

flexibilitate în îndeplinirea sarcinilor; - capacitate de implementare şi de a rezolva problemele;- asumarea

responsabilităii;- anticiparea efectelor decizilor; -capacitate de analiză şi sinteză, creativitate şispirit de

iniţiativă; - capacitate de planificare şi de a acţiona strategic;- abilităţi în munca cu caracter individual si în

echipă;- abilități în consiliere şi îndrumare; abilități în utilizarea calculatoarelor şi a altor echipamente

informatice; - abilităţi în domeniul instruirii şi autoperfecționării; - respectul față de legeși loialitate faţă de

interesele instituţiei.
6. Cerinţe specifice*5): -
7. Competenta managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale) : —

Atribuţiile postului*6):

- își însuşește, respecta si acționează în conformitate cu legislația privind achizițiile publice in vigoare,

precum si cu procedurile operaționale , regulamente de ordine interioara a Comunei Eftimie Murgu si alte

norme interne;
- elaborează strategia de achiziții publice;
- aplica principii in elaborarea cerințelor de selecție si elaborare a caietului de sarcini;

_ întocmeşte dosarul de licitație publica;
- derulează procedurile specifice de achiziție publica;
- gestionează contestațiile formulate n procedura de atribuire a contractului;

- evaluează ofertele depuse;
- atribuie contractul de achiziție publica;
- sa manifeste disponibilitate către dialog, receptivitate, calm, tact in relațiile de serviciu;

- sa răspundă la toate solicitările venite din partea conducerii pentru îndeplinirea unor sarcini conform

fisei postului;
- sa fie cinstit, loial si disciplinat, dând dovada in toate împrejurările de o atitudine civilizata si corecta

fata de toate persoanele cu care vine in contact;
- sa respecte cu strictețe regulile de protecție a muncii si PSI din obiectivul unde desfăşoară serviciul;

- angajatul trebuie sa utilizeze, potrivit instrucțiunilor de utilizare a substanţele periculoase,

instalațiilor, utilajele, mașinile, aparatura si echipamentele de lucru;
- sa acorde ajutor atât cat este rațional posibil oricăruialt salariat aflat într-o situație de pericol;

- angajatul va desfăşura activitatea in așa fel încât sa nu expunăla pericole de accidentare sau

îmbolnăvire profesionala persoana proprie sau alte persoane, in conformitate cu pregătirea si instruirea in

domeniul protecției muncii primita de la angajatorul sau;
— sa-si însușească si sa respecte normele si instrucţiunile de protecție a muncii si masurile de aplicare

a acestora;
- sa aducă la cunoştinţa de îndată şefului ierarhic accidentele de munca suferite de propria persoana

sau de alte persoane din instituție;



- sa coopereze cu persoanele cu atribuții specifice în domeniul securității si sănătății în munca, atât

timp cat este necesar, pentru realizarea oricărei sarcini sau cerințe impuse de autoritate competenta pentru

prevenirea accidentelor sibolilor profesionale;

"ea Înformeze de îndată conducerea despre orice deficienta constatata Sau eveniment petrecut; - sa

execute alte activități in legătura cu îndeplinirea sarcinilor de serviciu precizate de persoanele care au acest

drept.
- participă la activitățile privind achizițiile publice în cadrul primăriei urmărind demararea,

desfăşurarea şifinalizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice, conform prevederilor

legale;
- elaborează împreună cu Colectivul de lucru specializat Programul anual al achiziţilor publice, pe

baza necesităților si prioritățor comunicate de celelalte compartimente din cadrul instituției, pe care îl

supune spre avizare primarului şi ulterior aprobării consiliului local;

„participă la elaborarea / coordonarea activități de elaborare 5 documentației de atribuire,

îndeplinirea obligaţiile referitoare la publicitate, aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire a contractelor

de achiziție publică, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

mărește constituirea şi predarea pentru păstrare a dosarul achiziției publice către compartimentul

de specialitate;
- participă în comisiile de evaluare pentru procedurile de achiziție publică organizate;

- asigură cadrul legal de desfăşurare a licitaţiilor;

— Se preocupă în permanenţă de buna desfăşurare a activități Compartimentului Achiziţii publice,

_executând cu loialitateşi bună credință sarcinile primite, În limitele legale de competenţă;

“entocmeşte materiale şi analize de sinteză la solicitarea primarului, consiliului local.

Alte atribuții
- se preocupă în permanenţă de perfecţionarea pregătiri profesionale proprie, de însuşirea legislației

în vigoare din domeniul său de activitate;
- asigură ducerea la îndeplinire a sarcinilor şi măsurilor stabilite de organele de îndrumare şi control în

domeniul său de activitate;
- asigură rezolvarea în termen a corespondenţei primite;

- asigură un climat de transparenţă în exercitarea atribuţiilor din sfera activității;

Întocmeşte și propune spre adoptare, referate de necesitate ȘI oportunitate pentru elaborarea

proiectelor de dispoziții și de hotărâri în domeniul sau de activitate; participă la elaborarea proiectelor de

hotărâri și a dispozițiilor;
urmăreşte şi răspunde de respectarea şi aplicarea hotărrilor Consiliului local şi a celorlalte acte

normative în domeniul achizitiilor publice;
- sprijină activitatea comisiei de specialitate din cadrul consiliului local constituită în domeniul buget-

finanţe-contabilitate;
- pune la dispoziţia membrilor consiliului local, la cererea acestora, în termenul stabilit de lege,

“formaţii necesare în vederea îndeplinirii mandatului;

 indosariază şi păstrează după nomenclatorul arhivistic, în ordine şi condiții de siguranţă,

documentele şi actele justificative ale activității de achizitii publice, predă la arhivă dosarele constituite după

arhivarea documentelor conform prevederilor legale;
-ţine evidenta contractelorde inchirieri terenurisi spatii în conformitate cu prevederile legale privind

regimul concesiunilor-
- ține evidenta autorizatiilor de functionare ale societatilor si agentilor economici de peraza localitatii.

are obligatia de a respecta prevederile Codului de conduita si a Codului etic al institutiei.

- răspunde de circuitul documentelor, conform normelor legale;

- îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin actele normative, încredințate de consiliul local, primar sau

secretar -Disciplina munci
îndeplinirea sarcinilor de serviciu şi a obligațiilor rezultate din actele normative în vigoare;

- îmbunătățirea permanență a pregătirii sale profesionale și de specialitate;

- păstrarea confidențialtății informațiilor și a documentelor legate de instituție;

-btilizarea resurselor existenţe exclusiv în interesul instituției;

--cunoaşterea, respectarea, punerea în aplicare a legislației, a normativelor interne şi a procedurilor

de lucru în domeniul său de activitate;
- adoptă permanent un comportament în măsură să promoveze imaginea și interesele instituției;



- apărarea în mod loial a prestigiul autorităţii în care îşi desfăşoară activitatea, precum si de a se

abţine de la orice act ori fapt care poate produce prejudidii imaginii sau intereselor legale ale acesteia;

- răspunderea pentru corectitudinea şi legalitatea actelor întocmite/emise;

- pentru abateri în exercitarea sarcinilor şi atribuților de serviciu, sau pentru îndeplinirea lor

defectuoasă, răspunde disciplinar, contravențional, material sau penal, după caz.

Tdentificarea funcției publice corespunzătoare postului:
1. Denumire: CONSILIER ACHIZITII PUBLICE

2. Clasa: 1
3. Gradul profesional *7): DEBUTANT
4. Vechimea în specialitate necesară:

Sfera relațională a titularului postului:
1. Sfera relațională internă:

a) Relatii ierarhice:
- subordonat față de: primar, consiliul local

- superior pentru:
b) Relații funcționale:—-cu toate compartimentele din cadrul instituției

c) Relații de control: -Conform dispozitiilor primite
d) Relații de reprezentare:-

„2. Sfera relațională externă:
a) cu autorităţi şi instituții publice: Consiliul Judeţean Caraș Sverin , Direcţia Generală a Finanţelor

Publice a Jud. Caraş Severin, Trezoreria Bozovici

b) cu organizaţii internaţionale:
c) cu persoane juridice private:

3. Limite de competenta*8);: - în sfera activităţii achizitii publice, conform atribuţiilor

A. Delegare de atribuți -ompetență : -

Întocmit de*9):
1. Numele şi prenumele: ImbrescuLiviu
2. Funcţia de conducere: secretar generalal comunei 1

3. Semnătura:
4. Data întocmiri

k

14 ianuarie 2022

Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului :

1. Numele şi prenumele: VACANT
2. Semnătura:

„3. Data:
ontrasemneaza*10):

1. Numele şi prenumele:
2. Funcţia de conducere:
3. Semnătura:
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