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ROMÂNIA         

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE       

UNITATEA MILITARĂ 02587 BUCUREŞTI 
 

 

 

ANUNŢ 

Privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant șef birou gr. II  la Biroul 

achiziții și contractări 

 
 

a) Numărul şi nivelul postului 

Unitatea Militare 02587 Bucureşti cu sediul în strada Mircea Vulcănescu, nr. 88, sect. 1, 

Bucureşti, scoate la concurs un post vacant de personal civil contractual de șef birou gr. II  la Biroul 

achiziții și contractări. 

 

b) Documentele solicitate candidaţilor 

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs:  

 cerere de înscriere la concurs adresată comandantului U.M. 02587 Bucureşti – se 

completează odată cu depunerea dosarului; 

 curriculum vitae – model European; 

 certificatul de cazier judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că persoana care 

doreşte să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul 

pentru care candidează, valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă 

cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului; 

 copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după 

caz; 

 copii ale documentelor de studii; 

 copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului; 

 copia carnetului de muncă, conform cu originalul şi/sau, după caz, o adeverinţă care să 

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

 adeverinţă medicală (ştampilată de unitatea emitentă) 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. Adeverinţa care atestă 

starea de sănătate conţine în clar numărul, data şi numele emitentului şi calitatea acestuia, 

în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 

 acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii 

autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, 

corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată “admisă” la concurs - se 

completează odată cu depunerea dosarului; 

 dosar cu şină. 

 

Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările, documentele care atestă 

vechimea în muncă se prezintă în original în vederea verificării conformităţii cu acestea. 

 

 

 

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 29.05.2018, ora 14.00. 

Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02587 Bucureşti, persoană de contact,  Col. 

Pandelache Adrian, secretar, telefon 021/318.72.49, 021/318.73.46, int. 128 și 172. 

 

c) Condiţiile generale pentru ocuparea postului sunt:  

 deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a 

statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi a domiciliului în România; 

 cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit; 
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 vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

 deţinerea capacităţii depline de exerciţiu; 

 deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei 

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

 persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost condamnată definitiv pentru 

săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu 

sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de 

corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu 

exercitarea postului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

 

d) Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:  

1) Nivelul studiilor:  

- diplomă de licență în specialitatea biroului; 

- curs/specializări în domeniul achizițiilor; 

- cunoștințe utilizare SEAP/SICAP. 

2) Vechime în muncă: 5 ani; 

3) Vechime în specialitate: 2 ani; 

4) Nivel de acces la informaţii clasificate: secret de serviciu. Presupune acord scris al 

candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii 

clasificate, în cazul în care acesta este declarat „admis”; 

5) Abilităţi: capacitate managerială, comunicare, lucru în echipă, rezistenţa la stres. 

 

e) Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora: 

 08.06.2018, ora 10.30 - proba scrisă; 

  14.06.2018, ora 09.30 – interviul; 

 locul desfăşurării probelor: sediul U.M. 02587 Bucureşti. 

 

f) Bibliografia  

 

 Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 Hotărârea de Guvern 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 și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de 

achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune 

de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a 

Contestațiilor, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, 

republicată; 

 Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și 

instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările 

ulterioare, Titlul XVIII – Medicamentul, Titlul XX – Dispozitive medicale; 

 Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în 

procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică; 

 Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Ordonanța de urgență nr. 58/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu 

impact asupra domeniului achizițiilor publice; 

 Ordonanța de urgență nr. 107/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu 

impact asupra domeniului achizițiilor publice; 
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 Ordonanța de urgență nr. 30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente 

procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor 

de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ordonanța de urgență nr. 98/2017 privind funcția de control ex-ante al procesului de  atribuire a 

contractelor / acordurilor - cadru de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de 

concesiune de lucrări și concesiune de servicii; 

 Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și 

organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Ordinul ministrului apărării naționale M7/2016 pentru aprobarea Îndrumarului privind încadrarea 

cheltuielilor Ministerului Apărării Naționale pe articolele și alineatele clasificației economice (se 

ridică de la sediul instituției organizatoare a concursului); 

 Ordinul ministrului apărării naționale M31/2008 privind competențele de achiziție a produselor, 

serviciilor și lucrărilor în cadrul Ministerului Apărării Naționale, cu modificările și completările 

ulterioare. 
 

g) Tematică 

 Dispoziții generale ale Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 

 Reguli generale de desfășurare a procedurilor de atribuire; 

 Modalități de atribuire a contractelor de achiziții publice; 

 Organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire; 

 Executarea contractului de achiziție publică / acordului-cadru; 

 Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziție publică; 

 Contravenții și sancțiuni în achizițiile publice, conform Legii nr. 98/2016; 

 Dispoziții organizatorice în procesul achizițiilor publice, conform HG 395/2016; 

 Planificarea, pregătirea și realizarea achiziției publice; 

 Dispoziții generale ale Legii nr. 101/2016; 

 Notificarea prealabilă; 

 Contestația formulată pe cale administrativ-jurisdicțională; 

 Calea de atac împotriva deciziilor Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor; 

 Sistemul de remedii judiciar; 

 Organizarea și funcționarea structurilor centrale din compunerea Ministerului Apărării Naționale; 

 Organizarea și accesului la informațiile de interes public; 

 Sancțiuni prevăzute pentru nerespectarea dispozițiilor privind accesul la informațiile de interes 

public; 

 Domeniul de aplicare și principii generale ale Codului de conduită a personalului contractual din 

autoritățile și instituțiile publice; 

 Norme generale de conduită profesională a personalului contractual; 

 Definiții, termeni și expresii din Legea nr. 500/2002; 

 Categorii de ordonatori de credite, rolul și responsabilitățile ordonatorilor de credite; 

 Punerea pe piață a medicamentelor și autorizarea acestora; 

 Comercializare, distribuție și prestări de servicii în domeniul dispozitivelor medicale; 

 Constituirea mecanismului de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a 

contractelor de achiziție publică; 

 Avertismentul de integritate; 

 Principii, definiții, obligații, răspunderi și sancțiuni privind protecția informațiilor clasificate; 

 Verificarea aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție 

publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de 

servicii; 

 Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și 

organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale; 

 Încadrarea cheltuielilor Ministerului Apărării Naționale pe articolele și alineatele clasificației 

economice; 

 Competențe de achiziție a produselor, serviciilor și lucrărilor în Ministerul Apărării Naționale. 
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h) Calendarul de desfăşurare a concursului 

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează în data de 04.06.2018, ora 14.00 la sediul 

UM 02587 Bucureşti şi pe pagina de internet www.inmas.ro. 

Eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul UM 

02587 Bucureşti, în intervalul 04.06.2018, ora 14.00 - 05.06.2018, ora 14.00;  

 Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează la 

sediul UM 02587 Bucureşti şi pe pagina de internet www.inmas.ro, în data de 06.06.2018, ora 14.00. 

 Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora: 

1. PROBA SCRISĂ: se desfăşoară la sediul U.M. 02587 Bucureşti, în data de 08.06.2018, ora  

10.30 – 13.30; 

Rezultatul probei scrise se afişează în data de 11.06.2018, ora 14.00 la sediul UM 02587 

Bucureşti şi pe pagina de internet www.inmas.ro; 

Eventuale contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul UM 02587 Bucureşti, în 

data de 11.06.2018, ora 14.00 –  12.06.2018, ora 14.00;  

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul UM 02587 

Bucureşti şi pe pagina de internet www.inmas.ro, în data de 13.06.2018, ora 14.00. 

 

2. INTERVIUL: se desfăşoară la sediul U.M. 02587 Bucureşti, în data de 14.06.2018, ora 09.30-

12.30; 

Rezultatul interviului se afişează în data de 15.06.2018, ora 12.30 la sediul UM 02587 Bucureşti 

şi pe pagina de internet www.inmas.ro ; 

Eventuale contestaţii privind rezultatul interviului se depun la sediul UM 02587 Bucureşti, în 

data de 15.06.2018, ora 12.30 – 18.06.2018, ora 12.30;  

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu se afişează la sediul UM 02587 

Bucureşti şi pe pagina de internet www.inmas.ro , în data de 19.06.2018, ora 14.00. 

Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul UM 02587 Bucureşti şi pe pagina de 

internet www.inmas.ro, în data de 20.06.2018, ora 12.30. 

 
NOTE: 

1. Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs şi după fiecare probă în parte. Rezultatul final al 

concursului nu se contestă.  

2. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz. 

 


