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C O N C U R S

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale „Dr.Victor Babeş” scoate la concurs

 1  post  vacant  de  economist  debutant  în  cadrul  biroului  aprovizionare,transport, 

achizitii.

      Concursul va avea loc la sediul spitalul în data de 23.10.2014, ora 900 şi va consta în 

2 probe:

1. proba scrisă;

2. interviul.

     Dosarul va cuprinde:

- cerere de înscriere la concurs;

- curriculum vitae actualizat;

- copie act de identitate însoţită de original;

- certificat de cazier judiciar;

- copie după diploma de bacalaureat însoţită de original;

- copie dupa diploma de licenta (de economist) însoţită de original;

- copiile ale altor diplome şi certificate care atestă pregătirea profesională (dacă 

sunt relevante pentru postul vacant);

- copie actualizată a carnetului de muncă şi  adeverinţă care să ateste vechimea 

totală în muncă; 

- certificat  de  sănătate  format  A5  care  să  ateste  starea  de  sănătate 

corespunzătoare;

- recomandare  de  la  ultimul  loc  de  muncă  sau  copia  fişei  de  evaluare  a 

performaţelor profesionale individuale pe ultimul an.

http://www.spitalulbabes.ro/


      Dosarele  se  vor  depune  la  biroul  R.U.N.O.S.  al  spitalului  până  la  data  de 

20.10.2014, ora 1500.

      Rezultatele selectării dosarelor de înscriere, cu menţiunea „admis” sau „respins”, se 

vor afişa la avizierul şi pe site-ul spitalului în data de 21.10.2014, ora 1200 .

MANAGER,

Dr.Emilian Ioan IMBRI

ŞEF BIROU R.U.N.O.S.,

Ec.Florentina STANCU



Tematic  ă:  

1. Principiile în achiziţii publice;

2. Planificarea achiziţiilor publice;

3. Prevederi de atribuire a contractelor de achiziţie publică;

4. Elaborarea documentaţiei de atribuire a contractelor de achiziţie publică;

5. Licitaţia electronică;

6. Derularea procedurilor de achiziţie publică;

7. Atribuirea contractelor de achiziţie publică;

8. Soluţionarea contestaţiilor;

9. Derularea contractelor de achiziţie publică;

10. Analiza aspectelor procedurale aferente atribuirii contractelor de achiziţie publică;

11. Întocmirea Planului Anual al Achiziţiilor Publice.

Bibliografie:
• O.U.G. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de 

lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial nr. 418 din 
15 mai 2006;

• H.G.  925/2006 pentru  aprobarea  normelor  de  aplicare  a  prevederilor  referitoare  la  atribuirea 
contractelor de achiziţie publică din O.U.G. nr. 34/2006;

• O.U.G.  30/2006 privind  funcţia  de  verificare  a  aspectelor  procedurale  aferente  procesului  de 
atribuire a contractelor de achiziţie publică;

• H.G. 921/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 
30/2006 privind funcţia  de  verificare  a  aspectelor  procedurale  aferente  procesului  de  atribuire  a 
contractelor de achiziţie publică;

• H.G.  1660/2006  pentru  aprobarea  Normelor  de  aplicare  a  prevederilor  referitoare  la  atribuirea 
contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
34/2006;

• Legea 500/2002 privind finanţele publice. Legea finanţelor publice;

• O.M.F.P.  1792/2002 pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  privind  angajarea,  lichidarea, 
ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea 
angajamentelor bugetare şi legale.


