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ANUNȚ 

 

Institutul de Economie Agrară, conform prevederilor Legii 153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și Hotărârii nr. 
1336/2022 din 28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului - cadru  privind 
organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice, scoate la concurs următorul post vacant: 

- 1 post de referent de specialitate IA, cu jumătate normă de lucru (1/2 
normă de lucru), pe perioadă nedeterminată. 

Concursul va avea loc la sediul I.E.A. din Calea 13 Septembrie, nr. 13, 
sector 5, conform Calendarului de concurs. 

Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplinește condițiile 
prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) 
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare: 

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii 
Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic 
European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene; 

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 

53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care 
candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de 
medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 



e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după 
caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la 
concurs; 

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni 
contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, 
infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra 
înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o 
persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei 
contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a 
intervenit reabilitarea; 

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă 
exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau 
meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru 
săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de 
siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei 
profesii; 

Dosarul de concurs se va depune în termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunțului, la Biroul financiar-contabilitate dnei Ștefănescu 
Georgiana Raluca - referent de specialitate IA. 

Documentele solicitate se îndosariază, în ordinea menționată, într-un 
dosar care va fi înregistrat și depus la secretariatul instituției. 

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va 
conține următoarele documente: 

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la 
anexa nr. 2 din Hotărârea nr. 1336/2022; 

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă 
identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate; 

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a 
realizat schimbarea de nume, după caz; 

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte 
care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile 
documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale 
postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; 

e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator 
pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în 
specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului; 

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul 
judiciar; 

g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate 
corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al 



candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 
luni anterior derulării concursului; 

h) curriculum vitae, model comun european. 
i) adeverință eliberată de angajator/angajatori din care să reiasă că a 

desfășurat activități pe specificul achizițiilor publice – operare și 
utilizare platformă SEAP. 

Pentru detalii privind dosarul de concurs, se consultă Hotărârea nr. 
1336/2022 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru 
privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice. 

Examenul va consta în analiza dosarelor de concurs depuse, proba scrisă 
și interviul de specialitate, specifice postului scos la concurs. 

Condițiile specifice postului: 

 studii superioare absolvite cu diplomă de licență, exepriență în 
achiziții publice 

 operare și utilizare platfomă SEAP 
 vechime în muncă de minim 10 ani 
 aptitudini și deprinderi: aptitudinea de a lucra cu oameni și cu 

documente, capacitatea de a lucra în echipă, spirit de inițiativă,  
dinamism, capacitatea de a reacționa rapid și a prioritiza acțiunile, 
promptitudine, persoană organizată și ordonată, empatie, 
flexibilitate, discreție. 

 

Calendar concurs 

1. Publicarea concursului 
 

20.03.2023 Sediu IEA,  
http//www.eadr.ro 
portalul posturi.gov.ro. 

2. Depunere dosare de concurs În termen de 10 zile 
lucrătoare de la 

publicarea anunțului 

Sediul IEA –Comp. 
Resurse umane 

3.  Selecția  dosarelor și afișarea 
rezultatelor  

04.04.2023 ora 11,00 Sediul IEA 
http//www.eadr.ro 

4. Depunerea contestațiilor la 
selecția dosarelor  

05.04.2023 ora 11,00 Sediul IEA –Comp. 
Resurse umane  

5. Afisarea rezultatelor la contestatii 
la selectia dosarelor 

06.04.2023 ora 11,00 
dacă este cazul 

Sediul IEA 
http//www.eadr.ro 

6. Desfășurarea concursului proba 
scrisă 

10.04.2023 
Ora 10.30 pr. scrisă 

 

Sediul IEA sala de ședințe 
5329 



7. Afișarea rezultatelor la proba 
scrisă 

11.04.2023 ora 11.00 Sediul IEA 
http//www.eadr.ro 

8. Desfășurarea concursului proba 
interviu 

18.04.2023 
Ora  10.30 pr. interviu 

Sediul IEA sala de ședințe 
5329 

9. Afișarea rezultatelor concursului 19.04.2023 ora 11,00 Sediul IEA 
http//www.eadr.ro 

10. Depunerea contestațiilor proba 
scrisă și proba interviu 

20.04.2023 Secretarul comisiilor de 
concurs 

11. Soluționarea și afișarea 
rezultatelor la contestații 

21.04.2023 
 dacă este cazul 

Sediul IEA 
http//www.eadr.ro 

12. Afișarea rezultatelor finale 24.04.2023 Sediul IEA 
http//www.eadr.ro 
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TEMATICĂ: 

  Obiectul, scopul, principiile și domeniul de aplicare al 
legislației privind achizițiile publice; 

  Achiziții mixte, situații speciale, exceptări; 
  Activități de achiziție centralizate și achiziții comune 

ocazionale; 
  Reguli generale de participare și desfășurare a procedurilor 

de atribuire; 
  Modalități, instrumente și tehnici specifice de atribuire a 

contractelor de achiziție publică; 
  Realizarea achiziției publice - organizarea și desfășurarea 

procedurilor de atribuire; 
  Executarea contractului de achiziție publică/acordului cadru. 

 


