
Anunţ al U.M. 02248 Bucureşti, 
din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs de ocupare a postului 

vacant de personal civil contractual de execuție de Referent de specialitate 
debutant în Biroul achiziții publice 

 
 

  
Postul pentru care se organizează concurs este Referent de specialitate debutant în Biroul 

achiziții publice la U.M. 02248 București.  
Principalele cerințe ale postului sunt:  

- Obiectivitate în apreciere; 
- Abilități în gestionarea resurselor; 
- Abilități de mediere și negociere; 
- Capacitate de planificare, analiză și sinteză. 

 Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:  
1. cerere de înscriere la concurs adresată șefului unității militare 02248 București; 
2. acordul scris al persoanei care dorește să candideze privind verificarea în vederea obținerii 

autorizației de acces la informații clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fișei 
postului, în condițiile în care este declarată „admisă” la concurs, caracterizare de la ultimul loc de 
muncă. 

3. curriculum vitae – model european; 
4. certificatul de cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că persoana care dorește să 

candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, 
valabilă până la obținerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data 
desfășurării primei probe a concursului. 

5. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 
6. copii ale documentelor de studii; 
7. copii ale documentelor de absolvire a unor cursuri sau atestate profesionale, după caz; 
8. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul și/sau, după caz, o adeverință care să ateste 

vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor; 
9. adeverință 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 unitățile 
sanitare abilitate – documentul conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea 
acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății; 

 Notă:  - documentele de la nr.crt. 1 și 2 se completează în fața secretarului comisiei la data 
depunerii dosarului de candidat; 

- documentele de la nr.crt. 5, 6 și 7 se prezintă și în original în vederea autentificării de 
către secretarul comisiei, la data de punerii dosarului de candidat; 

 Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 18.05.2022, până la ora 1400. 
 Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02248 București, strada Drumul Taberei, nr. 7 H, sector 
6, localitatea București, contact: telefon 021/3185367 interior 623.  
 Condițiile generale pentru ocuparea postului sunt:  

1. deținerea cetățeniei române, a cetățeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 
aparținând Spațiului Economic European și a domiciliului în România; 

2. cunoașterea limbii române, scris și vorbit; 
3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale – minim 15 ani; 
4. deținerea capacității depline de exercițiu; 
5. deținerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinței medicale 

eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; 
6. persoana care dorește să candideze trebuie să nu fi fost condamnată 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 
intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepția situației în care a intervenit 
reabilitarea. 



Condițiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:  
             1. Absolvent de studii superioare profil economic cu diplomă de licență; 
             2. Vechime minimă în muncă: nu se cere; 
             3. Vechime minimă în specialitate: nu se cere; 
             4. Nivelul de acces la informații clasificate este secret, fiind necesar acordul scris al persoanei care 
dorește să candideze privind verificarea ulterioară în vederea obținerii autorizației de acces la informații 
clasificate, în situația în care va fi declarată „admisă”; 
             5. Cunoştinţe de operare pe calculator-Microsoft Office-nivel mediu; 
             6. Spirit de inițiativă, rezistență la stres, capacitate de adaptare la specificul instituției, disponibilitate 
pentru lucru în program prelungit. 

Rezultatul selecției dosarelor de concurs se va afișa în 20.05.2022, intervalul orar 0800 - 1600. 
Eventualele contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul U.M. 

02248 Bucureşti, strada Drumul Taberei, nr. 7 H, sector 6, localitatea Bucureşti, în data de 23.05.2022, până 
la ora 14.00, persoană de contact lt.col. Tronaru Gheorghe-Felix, secretar al Comisiei de concurs, telefon 
021/318.53.67 interior 623.  

Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează la 
sediul U.M. 02248 Bucureşti, strada Drumul Taberei, nr. 7 H, sector 6, localitatea Bucureşti și pe pagina de 
internet, în data de 24.05.2022, până la ora 16.00. 

Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării acestora: 
1. Proba scrisă: se desfășoară la sediul U.M. 02248 București, strada Drumul Taberei nr. 7 H, 

sector 6, localitatea București, în data de 26.05.2022, ora 1000; 
 Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 27.05.2022, până la ora 1600 , la sediul U.M. 
02248 Bucureşti, strada Drumul Taberei, nr. 7 H, sector 6, localitatea Bucureşti și pe pagina de internet; 
  Eventualele  contestații privind rezultatul la proba scrisă se depun la sediul U.M. 02248 
Bucureşti, strada Drumul Taberei, nr. 7 H, sector 6, localitatea Bucureşti, în data de 30.05.2022, până la ora 
1400, persoană de contact secretar lt.col. Tronaru Gheorghe-Felix, secretar al Comisiei de concurs, telefon 
021/318.53.67 interior 623. 
  Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul U.M. 02248 
Bucureşti, strada Drumul Taberei, nr. 7 H, sector 6, localitatea Bucureşti și pe pagina de internet, în data de 
31.05.2022, până la ora 1600. 

2. Interviul: se desfășoară la sediul U.M. 02248 București, strada Drumul Taberei nr. 7 H, sector 6, 
localitatea București, în data de 02.06.2022, ora 1000; 
 Rezultatul la interviu se afişează în data de 03.06.2022, până la ora 1600, la sediul U.M. 02248 
Bucureşti, strada Drumul Taberei, nr. 7 H, sector 6, localitatea Bucureşti și pe pagina de internet; 
 Eventualele  contestații privind rezultatul interviului se depun la sediul U.M. 02248 Bucureşti, 
strada Drumul Taberei, nr. 7 H, sector 6, localitatea Bucureşti, în data de 06.06.2022, până la ora 1400, 
persoană de contact secretar lt.col. Tronaru Gheorghe-Felix, secretar al Comisiei de concurs, telefon 
021/318.53.67 interior 623.  
 Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la interviu se afişează la sediul U.M. 02248 
Bucureşti, strada Drumul Taberei, nr. 7 H, sector 6, localitatea Bucureşti și pe pagina de internet, în data de 
07.06.2022, până la ora 1600. 
 Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul U.M. 02248 Bucureşti, strada Drumul 
Taberei, nr. 7 H, sector 6, localitatea Bucureşti și pe pagina de internet, în data de 08.06.2022, până la ora 
1600. 

 
Tematica: 

- Dispoziţii generale aplicabile ȋn domeniul achizițiilor publice (principii, definiții, domeniu de 
aplicare); 

- Planificarea și pregătirea realizării achiziției publice; 
- Reguli generale de participare şi desfăşurare a procedurilor de atribuire; 
- Modalităţi de atribuire a contractelor de achiziție publică (proceduri de atribuire și instrumente și 

tehnici specifice de atribuire); 
- Realizarea achiziției publice; 
- Organizarea şi desfăşurarea procedurii de atribuire (consultarea pieței, ȋmpărțirea pe loturi, reguli de 

publicitate și transparență, elaborarea documentației de atribuire, oferte alternative, criterii de 



calificare și selecție, criterii de atribuire, cataloage electronice, atribuirea contractelor, finalizarea 
procedurii, informarea candidaților/ofertanților, dosarul achiziției și raportul procedurii de atribuire); 

- Remedii și căi de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor 
sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii; 

- Executarea contractului de achiziție publică/acordului-cadru; 
- Condiții generale și specifice aplicabile unor anumite categorii de contracte de achiziţie aferente 

obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 
- Derularea în România a proiectelor finanţate prin Programul NATO de Investiţii în Securitate; 
- Scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii 

destinate realizării în România a proiectelor NSIP; 
- Programul anual al achiziţiilor publice-formulare standard; 
- Prevenirea conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică. 

Bibliografia: 
- Legea  nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;  
- Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 

publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii 
publice în domeniile apărării şi securităţii, cu modificările și completările ulterioare;  

- 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 și concesiune de 
servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor, cu modificările și completările ulterioare;  

- Hotărârea Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite 
categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 

- Legea nr. 294/2007 privind derularea în România a proiectelor finanţate prin Programul NATO de 
Investiţii în Securitate, cu modificările și completările ulterioare;  

- Normele privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri şi prestările 
de servicii destinate realizării în România a proiectelor NSIP, prevăzută la art. 9 alin. (1) din Legea 
nr. 294/2007 privind derularea în România a proiectelor finanţate prin Programul NATO de Investiţii 
în Securitate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 4145/2015; 

- Ordinul  ministrului finanțelor publice nr. 281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale 
Programului anual al achiziţiilor publice şi Programului anual al achiziţiilor sectoriale; 

- Legea  nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în 
procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică, cu modificările și completările ulterioare.  

NOTĂ: Pentru toate actele normative se va avea în vedere forma actualizată în urma revizuirilor, 
republicărilor, modificărilor şi/sau completărilor. 

Pentru angajare, în conformitate cu prevederile art. 27 din Legea 53/2003 „Codul Muncii”, 
Republicată, cu modificările și completările ulterioare, candidatul declarat admis la concurs are obligația 
de a completa dosarul profesional, în termen de 5 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor finale, 
cu certificatul medical emis în condițiile legii, prin care se atestă faptul că este apt pentru a presta 
munca specifică postului. 

Nerespectarea acestei clauze atrage nulitatea contractului individual de muncă. În acest sens, 
candidații vor lua la cunoștință pe bază de semnătură despre aspectul mai sus menționat.  
   

 
 


