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ANUNȚ DE CONCURS 
 

     Direcția de Sănătate Publică a județului Iași, cu sediul în Iași str. Vasile Conta 

nr.2-4, organizează concurs conform Legii nr.188/1999, privind Statutul 

funcționarilor publici, republicată,(r2), cu modificările si completările ulterioare, 

pentru ocuparea următorului post vacant din cadrul instituției noaste: 

- 1 post vacant de consilier, clasa I, grad superior, la compartimentul 
achiziții publice. 

     Examenul se va desfăşura astfel: 

- proba scrisă se va desfăşura pe data de 28 noiembrie 2016 ora 10,00 la 

sediul unităţii noastre; 

     Condiții pentru participare la concurs: 

     Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art.54 din 

Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici(r2), cu modificările și 

completările ulterioare. 

      Condiții de vechime: 

- minim 9 ani vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii funcției 

publice; 

     Condiții specifice de participare la concurs: 

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii 

superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau 
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echivalentă în unul din următoarele domenii: domeniul fundamental științe 

inginerești, domeniul fundamental științe sociale - ramura de știință științe 

juridice, domeniul fundamentul științe sociale - ramura de știință științe 

economice. 

- sa dețină curs de pregătire/perfecționare/formare/specializare în domeniul 

achizițiilor publice. 

     Dosarele de înscriere la concurs vor conţine documentele prevăzute la art.49 

din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi 

dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare 

şi se vor depune la serviciul resurse umane din cadrul instituţiei, camera 6, între 

orele 8,00 -16,00, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului in 

Monitorul Oficial al Romaniei , Partea a III a. 

     Bibliografia: 
1. Legea nr. 500/2002 privind finantele publice; 

2. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice; 

3. Legea nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale; 

4. Hotararea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 

publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 

5. HG nr. 394/2016 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/ acordului-cadru 

din Legea nr. 99/ 2016 privind achiziţiile sectoriale; 

6. Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de 

servicii - M.Of. nr. 392/2016; 

7. 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 şi concesiune de servicii, precum şi 

pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a 

Contestaţiilor –  M.Of. nr. 393/2016; 

8. Ordin nr. 264/2016 privind stabilirea metodologiei de selecţie pentru 

evaluarea ex-ante a documentaţiilor de atribuire aferente 



contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică care intră sub incidenţa 

art.23 alin.(2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr.395/2016 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea 

nr.98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv contractelor/acordurilor-

cadru sectoriale care intră sub incidenţa art.25 alin. (2) din anexa la 

Hotărârea Guvernului nr.394/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr.99/2016 privind 

achiziţiile sectoriale, precum şi pentru stabilirea modului de interacţiune cu 

autorităţile/entităţile contractante verificate; 

9. Ordonanta de urgenta nr. 30 din 12 aprilie 2006(actualizata)  privind 

functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de 

atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune 

de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;  

10. Regulamentul 2195/2002 privind vocabularul comun al achizitiilor publice; 

11. O.M.F.P. nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, 

precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi 

legale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

12.  O.M.F.P nr 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi 

efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi 

capitalurilor proprii; 

13.  Ordin nr. 1078/2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi 

funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică 

judeţene şi a municipiului Bucureşti; 

14.  HG nr. 206/2015 pentru aprobarea programelor nationale de sanatate 

pentru anii 2015 si 2016, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

15.  Ordinul MS nr. 386/2015 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare 
a programelor nationale de sanatate publica pentru anii 2015 si 2016, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 



16.  Legea nr.188/08.12.1999 privind statutul funcţionarilor publici, actualizata 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

17.  Legea nr.7/18.02.2004 privind codul de conduita a functionarilor publici 

actualizata cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

  Informații suplimentare se pot obține la telefon 0232/267812. 

 

 

 
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   


