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Anexa  2 

Compania de Apa Targoviste-Dambovita S.A. 

Nr. 38904/26.11.2019 

 

 

 

A N U N T  DE SELECTIE 
 

 Compania de Apa Targoviste - Dambovita S.A. organizeaza in data de 05.12.2019, ora 09:00, la sediul sau din 

Targoviste, Bld. I.C.Bratianu, nr. 50, concurs pentru ocuparea postului temporar vacant (pe durata suspendarii contractului 

individual de munca al titularului de post) de EXPERT ACHIZITII PUBLICE   in cadrul BIROULUI ACHIZITII 

PUBLICE - TARGOVISTE -  1 post  

 

Candidatul ideal: 

- Studii superioare absolvite cu diploma in domeniul stiinte ingineresti/ stiinte economice/ stiinte juridice/ stiinte  

  administrative;  

- Certificat de absolvire curs Expert achizitii publice; 

- Bun cunoscator al legislatiei in domeniul achizitiilor publice; 

- Cunostinte utilizare PC; 

- Persoana dinamica, organizata si ordonata; 

- Abilitati de comunicare, spirit de echipa. 

 

Descrierea postului:   

- Participa la pregatirea, organizarea si derularea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica, asigura 

respectarea procedurii operationale privind pregatirea, organizarea achizitiilor directe si  serviciilor din Anexa II,  

pregatire si organizare proceduri de achizitie publica. 

 

1. In vederea inscrierii la concurs, candidatii vor depune la Oficiul Juridic - Gestiune Personal al  Companiei de Apa 

Targoviste-Dambovita S.A., Bld. I.C. Bratianu, nr.50, telefon 0245 614403, pana la data de 03.12.2019, ora 12:00, un 

dosar de inscriere cuprinzand urmatoarele documente:  

- Dosar cu sina; 

- Cerere de inscriere la concurs - se completeaza la depunerea dosarului; 

- Curriculum vitae; 

- Copia actului de identitate; 

- Copii diplome de studii,  copie certificat absolvire curs Expert achizitii publice; 

- Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior desfasurarii 

concursului de catre medicul de familie al candidatului. 

 

Copiile de pe actele prevazute se prezinta insotite de documentele originale , pentru a se certifica pentru conformitatea cu 

originalul de catre secretarul comisiei de concurs din cadrul Oficiului Juridic-Gestiune Personal, sau in copii legalizate. 

 Vor fi declarati admisi si vor participa la concurs numai candidatii ale caror dosare indeplinesc conditiile de 

mai sus. 

   

2. Proba scrisa de specialitate - test grila – 05.12.2019, ora 09:00. 

Bibliografia pentru concurs este cea prezentata anexat. 

 

3. Interviu – 05.12.2019, incepand cu ora 11:00. 

Vor fi selectati pentru a participa la interviu numai candidatii care vor obtine minim 70 de puncte la testul grila. 

 

Relatii suplimentare pot fi obtinute luni-vineri intre orele 8
00

 – 16
00

 la Oficiul Juridic-Gestiune Personal  al  

Companiei de Apa Targoviste – Dambovita S.A. 
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B I B L I O G R A F I E 
 

concurs ocuparea postului temporar vacant (pe durata suspendarii contractului individual de munca al titularului de post) 

de EXPERT ACHIZITII PUBLICE   in cadrul BIROULUI ACHIZITII PUBLICE - TARGOVISTE -  1 post 

 

1. Legea nr. 99 din 19 mai 2016 privind achizitiile sectoriale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

2. Hotararea nr. 394 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

3. Legea nr. 101 din 19 mai 2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie 

publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru 

organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, cu modificarile si completarile ulterioare; 

4. Ordonanta de urgenta nr. 46 din 31 mai 2018 privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National pentru 

Achizitii Centralizate; 

5.  Instructiune nr. 1 din 4 ianuarie 2017 emisa in aplicarea prevederilor art. 179 lit. g) si art. 187 alin. (8) lit. a) din Legea 

nr. 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv a art. 192 lit. g) si a art. 209 alin. (8) din Legea nr. 99/2016 privind 

achizitiile sectoriale; 

6. Instructiune nr. 2 din 19 aprilie 2017 emisa in aplicarea prevederilor art. 178 si art. 179 lit. a) si b) din Legea nr. 

98/2016 privind achizitiile publice, cu completarile ulterioare, respectiv a prevederilor art. 191 si art. 192 lit. a) si b) din 

Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale; 

7. Instructiuni nr. 3 din 8 august 2017 privind modificarile contractului de achizitie publica/ contractului de achizitie 

sectoriala/ acordului-cadru si incadrarea acestor modificari ca fiind substantiale sau nesubstantiale 

8. Ordonanta de Urgenta nr. 98 din 14 decembrie 2017 privind functia de control ex ante al procesului de atribuire a 

contractelor/acordurilor-cadru de achizitie publica, a contractelor/ acordurilor-cadru sectoriale si a contractelor de 

concesiune de lucrari si concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare; 

9. Hotarare nr. 419 din 8 iunie 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de 

urgenta a Guvernului nr. 98/2017 privind functia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-

cadru de achizitie publica, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si 

concesiune de servicii, pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea 

Ministerului Finantelor Publice, pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea si functionarea 

Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice, precum si pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind 

achizitiile sectoriale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 394/2016, a Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 

achizitiile publice, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 395/2016 si a Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 

privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 867/2016, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

10.  Instructiuni nr. 2 din 21 decembrie 2018 privind ajustarea pretului contractului de achizitie publica/sectoriala, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

11.  Ordin nr. 1017 din 20 februarie 2019 privind aprobarea structurii, continutului si modului de utilizare a Documentatiei 

standard de atribuire a contractului de achizitie publica/sectoriala de produse, precum si a modalitatii de completare a 

anuntului de participare/de participare simplificat; 

12. Instructiuni nr. 1 din 11 aprilie 2019 pentru modificarea Instructiunii presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii 

Publice nr. 2/2018 privind ajustarea pretului contractului de achizitie publica/sectoriala.                                             

 

                                                                               

        

  


