
  

         ROMÂNIA  

PRIMARIA COMUNEI BROSCAUTI 

JUDETUL BOTOSANI 
Sat Broscăuţi, comuna Broscăuţi, tel./fax 0231.621 621 

e-mail: primariabroscauti@hotmail.com 

 

 

Nr.3616 din 30.07.2021 
 
 
                                                                        A N U N Ţ 

 
COMUNA BROSCĂUȚI, judeţul Botoşani, în baza O.U.G nr.57/2019, organizează concurs la 

sediul său din localitatea Broscăuți, județul Botoșani, în data de 01.09.2021,ora 1000,proba scrisă și în 
data de 03.09.2021,proba interviu pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de:  

 

1. CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE,GRAD PROFESIONAL DEBUTANT, Clasa I - Compartiment 
,,ACHIZIȚII PUBLICE,,. 

2. durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână; 
3. probă suplimentară – nu este cazul. 
4. Data de sustinere a probei scrise:  01.09.2021, ora 10:00 , probă interviu,03.09.2021,ora 11:00 la 

sediul Primăriei comunei Broscăuți, județul Botoșani.  
5. condiţiile de participare: 
-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în specializarea:,  
-științe economice:toate specializările; 
-științe administrative;administraţie publică sau administraţie europeană; 
-știinţe juridice :drept sau drept european și internațional; 
-candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 alin.1 din O.U.G nr.57/2019 
privind Codul administrativ. 
6. perioada de depunere a dosarelor de concurs 30.07.2021 – 18.08.2021 . 
7. Persoană contact: Gabriela PREPELIȚĂ, secretar general al comunei Broscăuți,județul Botoșani 

Telefon: 0231621621 / fax: 0231/621621, 
Email:primariabroscauti@hotmail.com 
 

 
   Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 din 
 H.G.nr. 611/2008 modificată şi completată, respectiv: 

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3; 
b) copia actului de identitate; 
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; 
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după 

caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; 
e) cazierul judiciar; 
f) adeverinţa 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; 
g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de 

poliţie politică.  
 
 

Bibliografie: 
 
1. Constituţia României, republicată 
2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 
discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, 
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unsaved://LexNavigator.htm/#ANEXA3#ANEXA3


cu modificările şi completările ulterioare 
5.Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţtie publica, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
6.Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 
98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile uterioare; 
7. Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile 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; 
8. Ordinul ANRMAP nr.509/2011 privind formularea criteriilor de calificare si selectie; 
9. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice; 
 
Tematica: 

1. Constituţia României, republicata: 
- Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale; 
- Administraţia publică locală. 
2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019,cu modificările şi 
completările ulterioare – Statutul funcţionarilor publici: 
- Principii aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici si personalului contractual din 
administraţia publică; 
- Principiile care stau la baza exercitării funcţiei publice; 
- Clasificarea functiilor publice; 
- Gradele profesionale ale functionarilor publici; 
- Prerogativele de putere publică; 
- Drepturile functionarilor publici; 
- Îndatoririle functionarilor publici; 
- Sanctiunile disciplinare si raspunderea functionarilor publici; 
- Suspendarea raportului de serviciu; 
- Încetarea raporturilor de serviciu. 
3. Ordonanţa Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 
discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare : 
- Principii şi definiţii; 
- Dispoziţii speciale. 
4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare: 
- Dispozitii generale; 
- Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii; 
- Egalitatea de şanse şi de tratament în ceea ce priveşte accesul la educaţie, la sănătate, la cultură şi 
la informare; 
- Egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati in ceea ce priveste participarea la luarea 
deciziei; 
- Solutionarea sesizarilor si reclamatiilor privind discriminarea bazate pe criteriul de sex. 
5.Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţtie publica, cu modificarile si completarile 
ulterioare-integral; 

6.Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 
98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile uterioare-integral; 

7. Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile 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-integral; 
8. Ordinul ANRMAP nr.509/2011 privind formularea criteriilor de calificare si selectie-integral; 

9. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice;Capitolul I,Capitolul II și Capitolul IV; 
 

Principalele atribuții ale postului: 

 - elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire şi a 

documentelor suport, cu excepţia caietului de sarcini sau a documentaţiei descriptive, în cazul 



organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs, pe baza necesităţilor transmise de 

compartimentele de specialitate;  

- gestionează achiziţiile directe la nivelul instituţiei:  

avizarea, din punct de vedere al încadrării în prevederile art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016, atuturor 

referatelor de achiziţie directă întocmite de compartimentele interesate;  

- gestionează achiziţiile directe la nivelul proiectelor cu finanţare europeană: avizează, din punct de 

vedere al încadrării în prevederile art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, toate 

referatele de achiziţie directă întocmite de compartimentele interesate, aferente proiectelor în care 

este nominalizată în echipa de proiect;  

- elaborează notele justificative cu privire la procedurile de achiziţii publice, pe baza documentelor şi 

justificărilor furnizate de către compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei comunei Broscăuți;  

- îndeplinește obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de lege;  

- transmite spre publicare anunţurile de intenţie, de participare şi de atribuire a unui contract de 

achiziţie publică; anunţurile se publică în SEAP şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi, după caz, 

în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, Achiziţii Publice;  

- aplică şi finalizează procedurile de atribuire; 

 - participă la procedurile de achiziţii de produse, servicii şi lucrări, numită prin Dispoziţia Primarului 

comunei Broscăuți;  

- informează obligatoriu toți ofertanţii în legătură cu rezultatul aplicării procedurii de atribuire nu mai 

târziu de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului procedurii de atribuire; 

 - transmite obligatoriu în SEAP raportul procedurii;  

- constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice;  

- colaborează cu toate departamentele Primăriei comunei Broscăuți în vederea sprijinirii, în funcţie de 

specificul documentaţiei de atribuire şi de complexitatea problemelor care urmează să fie rezolvate în 

contextul aplicării procedurii de atribuire;  

- completează şi actualizează formularul de integritate, aferent procedurii de atribuire derulate de 

către autoritatea contractantă, de la publicarea în SEAP a documentaţiei de atribuire, pe tot parcursul 

derulării procedurii şi până la publicarea anunţului de atribuire a contractului/acordului-cadru de 

achiziţie publică, în conformitate cu prevederile Legii nr. 184/2016. 

 

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei Comunei Broscăuți , judeţul 
Botoşani, în termen de 20 de zile de la data publicării prezentului anunţ.  

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Primăriei 
Comunei Broscăuți. 

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Primăriei Comunei Broscăuți  şi la telefon 
0231/621621, email primariabroscauti@hotmail.com.  
 
 
 
                                                                 PRIMAR, 
                                             Aurel-Costel AGHEORGHIȚOAEI 


