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A N U N T 
 

               R.A. Aeroportul International Craiova organizeaza CONCURS in data de 03.03.2021,  ora 10,00, proba 
scrisa si 09.03.2021, ora 10,00, interviul, la sediul din str. Calea Bucuresti, nr. 325, in vederea ocuparii unui post  
vacant de inspector de specialitate (Birou Achizitii). 
                              

I. Denumirea postului:  inspector de specialitate  - cod COR  332 301 – studii superioare 
Durata Contractului Individual de Munca: nedeterminata 

                Numar de posturi scoase la concurs: 1 post   
   

A. Conditii de participare la concurs : 
1.  Conditii generale:  
a)  sa aiba cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau statelor apartinad Spatiului Economic 
European si domiciliu in Romania,   
b)  cunoaste  limba romana, scris si vorbit; 
c) sa aiba varsta minima reglementata de prevederile legale: 
d) are capacitate deplina de exercitiu;  



 
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata in baza adeverintei medicale eliberate de 
medicul de familie sau unitatile sanitare abilitate; 
f) indeplineste conditiile de studii si,  dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la 
concurs; 
g) nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori catre autoritatii, de 
serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals, ori a unor fapte de coruptie sau a unei 
infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit 
reabilitarea. 
2.    Conditii specifice: 

a) studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma 
de licenta sau echivalent 

b)  vechime in munca de minim: 5 ani in domeniul achizitiilor publice / sectoriale;  

                  c) cunostinte operare  a programelor :  Microsoft Word, Excel,  Power Point, MS Office, AccessInternet;  
                
                  d) sa cunoasca foarte bine functiunile Sistemului Electronic de Achizitii Publice ; 
 
                  e) sa aiba capacitatea de a  organiza o procedura de licitatie deschisa / simplificata in Sistemul Electronic de Achizitii 
Publice ; 
 
                  f) sa aiba abilitati de comunicare , spirit organizatoric, capacitate de analiza si sinteza si asimilare rapida a informatiei; 
 
                  g) sa aiba capacitatea / disponibilitatea de de a lucra in echipa si de a lua decizii optime in conditii de stres (decizii 
care sa conduca la rezolvarea cu operativitate a unei stari de fapt) 
 



                   h) sa cunoasca o limba straina de circulatie international; 
 
                   i) sa aiba o tinuta sobra si un comportament corespunzator cerintelor de conduita admise si practicate in unitate. 
 
 
   

Avantaje:  experienta in domeniul achizitiilor publice pentru proiecte cu fonduri europene. 

 

BIBLIOGRAFIE :  

• LEGEA nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale cu modificarile si completarile ulterioare 

• 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; 

• HOTARAREA nr. 1 din 10 ianuarie 2018 pentru aprobarea conditiilor generale si specifice pentru anumite categorii 
de contracte de achizitie aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice; 

• ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114/2011 din 21 decembrie 2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii 
publice în domeniile apărării şi securităţii 

• ORDONANŢA DE URGENŢĂ a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a 
contractelor /acordurilor-cadru de achiziţie publică,contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de 
concesiune de lucrări şi concesiune de servicii 



• HOTĂRÂREA nr. 495/2019 din 9 iulie 2019 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a 
contractelor /acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de 
concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 419/2018 

• ORDIN nr. 1894 din 08.07.2019 privind aprobarea listelor de verificare aferente exercitării controlului de calitate şi 
regularitate al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică/sectorială și a contractelor de 
concesiune de lucrări și concesiune de servicii 

• 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 

• HOTĂRÂREA Nr. 502/2018 din 5 iulie 2018 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Achiziţii 
Centralizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

• LEGEA nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu completarile si modificarile ulterioare; 

• LEGEA nr. 50/1991 republicata, cu completarile  si  modificarile ulterioare; 

• ORDIN nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de  aplicare a Legii nr. 50/1991 
privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii cu completarile si modificarile ulterioare; 

• HOTARAREA nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice 
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.                                                                                         

 



 

               ACTE NECESARE PENTRU INSCRIERE: 
 

1. Cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului institutiei (director general); 
2. Copia  actului de identitate (B.I. / C.I.) sau a oricarui act care sa ateste identitatea; 
3. Copiile  documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, 

precum si, eventual, copii ale documentelor care sa ateste indeplinirea conditiilor specifice;    
4. Copia carnetului de munca , sau, dupa caz, a adeverintelor care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau 

in specialitatea studiilor; 
5. Cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere  ca nu are antecendente penale, care sa-l faca 

incompatibili cu functia pentru care candideaza (data eliberarii sa nu depaseasca 6 luni anterior datei angajarii). 
In cazul depunerii declaratiei pe propria raspundere, la depunerea dosarului de concurs, candidatii admisi, au  
obligatia de a  depune la data semnarii contractului individual de munca, cazierul judiciar.  

6. Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate, eliberata de medicul de familie sau de unitati sanitare 
abilitate; 

7. Curriculum vitae (model UE) 
 
Nota 
Actele prevazute la  punctele  2, 3, 4 vor fi insotite de actele in original in vederea verificarii conformitatii copiilor. 
Toate actele vor fi puse intr – un  dosar. 
 
 Data limita de depunere a dosarelor : 25.02.2021, ora 15:00. 
 

                          
            
 
 



 
 
 
 Modul de desfasurare al concursului:   
 

1. Selectia dosarelor:  in data de 01.03.2021, ora 10,00. Depunerea contestatiilor,  in termen de o zi lucratoare de 
la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor. 
 

2.   Proba scrisa in data de 03.03.2021, ora 10,00. Vor fi admisi pentru proba de interviu doar candidatii care au 
obtinut  la proba scrisa un punctaj de minim 70 puncte. Depunerea contestatiilor in termen de o zi lucratoare de 
la data afisarii rezultatului la proba scrisa. 
 

3.  Interviul in data de 09.03.2021, ora 10,00. Vor fi admisi doar candidatii care au obtinut un punctaj de minim 
70 puncte. Depunerea contestatiilor in termen de o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului la proba de 
interviu. 

 
                               Relatii suplimentare la telefon: 0251416860. 
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