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Nr. 2796 din 10.05.2022
Către,
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici
Domnului Preşedinte
Domnule Preşedinte,
În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr.
57/2019 privind Codul Administrativ (art.618), vă comunicăm că la data de 05.07.2022,
Primăria Comunei Zăbala, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice
de execuție de consilier achiziții publice, clasa a I, grad profesional principal, perioadă
nedeterminată, din cadrul compartimentului Achiziții publice al unității administrativ
teritoriale (UAT) Zăbala – cu o durată normală a timpului de lucru de 8 ore pe zi și 40
ore pe săptămână, cu mențiunea că ne încadrăm în plafonul maxim al cheltuielilor de
personal repartizat pentru anul 2022.
1. Denumirea funcţiei publice de execuție: Consilier achiziții publice clasa a I, grad
profesional principal din cadrul compartimentului achiziții publice
2. Concursul de recrutare constă în 3 probe succesive;
-selecția dosarelor de înscriere-22 – 28 iunie 2022
- proba scrisă - 5 iulie 2022, ora 10:00, la sediul Primăriei comunei Zăbala din comuna
Zăbala, nr.829, jud.Covasna
-interviul -interviul se va realiza în conformitate cu prevederile legale, la data şi ora
care vor fi comunicate ulterior.
3. Condiţiile de desfăşurare a concursului:
3.1. Data afișării concursului: 2 iunie 2022
3.2. Data până la care se pot depune dosarele de înscriere: Dosarele de concurs se depun
în maxim 20 de zile la sediul instituției publice organizatoare de la data publicării anunţului
pe site-ul acesteia și A.N.F.P, respectiv 2 – 21 iunie 2022 (inclusiv).
4. Condiţii de participare la concurs:
4.1. Condiţiile de participare la concurs, respectiv condițiile prevăzute de lege pentru
ocuparea funcției publice de execuție:
- Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul
juridic;
- Vechime în specialitatea studiilor necesara exercitarii functiei publice vacante: minimum 5
ani.

Bibliografie și tematică – comună
1. Constituția 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. OG nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
4. Legea nr.202/2002 privind egaliatea de șanse și tratament între femei și bărbați,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
5. Legea nr.98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, cu modificările și
completările ulterioare;
6. H.G.R 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, cu modificările și completările ulterioare;
7. O.U.G. nr.98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a
contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru
sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii
8. H.GR. nr.419/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Ordonantei de urgență a Guvernului nr.98/2017 privind funcția de control ex ante al
procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a
contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări;
9. 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;
10. Ordinul A.N.R.M.A.P. nr.509/2011 privind formularea criteriilor de calificare și selecție;
11. REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/7 AL COMISIEI din 5
ianuarie 2016 de stabilire a formularului standard pentru documentul european de
achiziție unic.
12. Ghidul privind ,,Strategia de contractare” - ANAP-www.ANAP.ro.
13. Legea nr.85/2014 – procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;
14. O.G. nr.2/2001 – regimul juridic al contravențiilor;
15. O.G. nr.27/2002 – Reglementarea activității de soluționare a petițiilor, actualizată;
Persoană de contact: Barabás Réka – secretar general UAT,
Adresă de email: secretar@zabola.ro
Nr.tel.0729306189, 0267/375213, Fax. 0267/375213
Cu stimă,
Primar,
FEJÉR Levente

Secretar General UAT,
BARABÁS Réka

