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SPITALUL O.G. BUFTEA 

Cod Fiscal: 4364420 
office@spitalbuftea.ro 

spitalbufteacontabilitate@yahoo.com 

ANUNT 
SPITALUL DE OBSTETRICA GINECOLOGIE BUFTEA cu sediul in: loc.BUFTEA, str. 

STUDIOULUI, nr.5 jud.ILFOV organizează concurs, pentru ocuparea unui post de sef 
serviciu achizitii publice,aprovizionare,transport , aprobat prin H.G. nr. 286/2011, 
modificată şi completată de H.G. nr. 1027 /2014. 

► 1 (unu) post de sef serviciu achizitii publice ,aprovizionare, transport- vechime 
minim 6 ani si 6 luni ani 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei 

contractuale sunt: 

• studii superioare, economice diplomă de licenţă în specialitatea serviciului, 
• curs expert achizitii publice 

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 

• 09.06.2021 -23.06. 2021: perioada de depunere a dosarelor; 
• 02.07. 2021, între orele 12.00 - 14.00: proba scrisă- la sediul institutiei; 
• 08.07. 2021- proba interviu- la sediul institutiei; 

Data limita pana la care candidatii vor depune actele pentru sodarul de concurs 
este de 10 zile lucratoare de la afisare,pe site-ul institutiei 

Relaţii suplimentare şi tematica se pot obţine de la Spitalul de Obstetrica Ginecologie 
Buftea, Compartimentul Resurse Umane, telefon nr. 0213515295 şi se vor afişa la sediul şi 
pe site-ul instituţiei. 
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ACTE NECESARE PENTRU POSTUL DE SEF SERVICIU ACHIZITII 
PUBLICE.APROVIZIONARE.TRANSPORT 

Spitalul de Obstetrica Ginecologie Buftea, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea 
pe perioadă nedeterminată, a funcţiei contractuale de execuţie, vacante de şef serviciu 
achiziţii publice,aprovizionare,transport. 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi 

completările ulterioare: 

• a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a 
statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

• b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
• c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
• d) are capacitate deplină de exerciţiu; 
• e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată 

pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare 
abilitate; 

• f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice 
potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 

• g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, 
contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care 
împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei 
infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, 
cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei 

contractuale sunt: 

• studii superioare, economice „diplomă de licenţă În specialitatea serviciului" 

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 

• 09.06.2021 -23.06. 2021: perioada de depunere a dosarelor; 
• 02.07. 2021, între orele 12.00 - 14.00: proba scrisă- la sediul institutiei; 
• 08.07. 2021- proba interviu- la sediul institutiei; 
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Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual 



din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidaţii vor 
prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente: 

a. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei 
publice organizatoare; 

b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, 
după caz; 

c. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă 
efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea 
condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; 

d. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în 
meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; 

e. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale 
care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 

f. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu 
cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al 
candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; 

g. curriculum vitae. 

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului 
şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 

În cazul în care candidatul depune o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente 
penale, în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a 
completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data 
desfăşurării primei probe a concursului. 

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de muncă sau, după 
caz, adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate şi în original în vederea verificării 
conformităţii copiilor cu acestea. 

Dosarele de înscriere se pot depune la sediul Spitalului de Obstetrica Ginecologie 

Buftea în termen de 10 zile lucratoare de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 din 
H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

Relaţii suplimentare şi tematica se pot obţine de la Spitalul de Obstetrica Ginecologie 
Buftea, Compartimentul Resurse Umane, telefon nr. 0213515295 şi se vor afişa la sediul şi 

pe site-ul instituţiei. 

MANAGER 
Florentina RUDEANU 
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Tematica 
1. Dispoziţii generale privind achiziţiile publice 
2. Reguli generale de participare si desfăşurare a procedurilor de atribuire 
3. Modaîitati de atribuire a contractelor de achiziţie 
4 . Organizarea si desfasurarea procedurii de atribuire 
5. Executarea contractului de achiziţie publica 
6. Planificarea si pregătirea realizării achiziţiei publice 
7. Realizarea achiziţiei publice 
8. Conflictul de interese in procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii publice 
9. Rata de actualizare utilizata la atribuirea contractelor de achiziţie publica 
10. Notificarea prealabila 
11. Contestaţia formulata pe cale administrativ -jurisdictionala 
12. Calea de atac împotriva deciziilor Consiliului 
13. Stategia anula de Achiziţii publice. Programul Anual al Achiziţiilor Publice 
14. Angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor la instituţiile publice. 

Bibliografie 
1. Legea 98/2016 privind achiziţiile publice 
2. Legea 101 /2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de 

achiziţie publica, a contractelor sectoriale sî a contractelor de concesiune de lucrări si 
concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si funcţionarea Consiliului National 
de Soluţionare a Contestaţiilor 

3. Legea 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese 
in procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publica 

4. Ordonanţă de Urgenţă nr. 107/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative cu impact în domeniul achiziţiilor publice 

5. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 din 14 decembrie 2017 privind funcţia de 
control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie 

publică, a contractelor/acorduriîor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de 
lucrări şi concesiune de servicii 

6. Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 58/2016 din 19 septembrie 2016 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor 
publice 

7. Legea 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale 
8. Hotărârea Guvernului nr. 866/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor 

metodologice de aplicare aprobate prin HG nr. 394/2016 şi prin HG nr. 395/2016 
9 . Hotărârea de Guvern nr. 774/2016 din 19 octombrie 2016 pentru modificarea şi 

completarea Hotărârii Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea şi funcţionarea 

Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice 
1 O« Hotararea nr 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica /acord cadru din Legea 
98/2016 privind achiziţiile publice 
11. Ordinul nr. 141 /2017 din 14 iunie 2017 privind aprobarea Metodologiei de selecţie şi 

modului de interacţiune a autorităţilor/entităţilor contractante cu Agenţia Naţională pentru 
Achiziţii Publice 

12. Ordinul nr. 55 din 3 martie 2017 privind modificarea Ordinului preşedintelu· ţ 

Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 264/2016 
0
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13. Ordinul nr. 264/2016 privind stabilirea metodologiei de selecţie pentru evalu tţ~"'~A -i< 

documentaţiilor de atribuire aferente contractelor/acordurilor-cadru de achizi#~J?,~~licJ _j 
14. Ordin nr. 842/175/2016 privind aprobarea metodologiei de calcul a ratei de a~~ţ~tftc~ 



va fi utilizata fa atribuirea contractelor de achiziţie publica 
15. Ordin 281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului Anual al 

Achiziţiilor Publice si Programul Anual al Achiziţiilor Sectoriale 
16. Ordinul 1082/731/2016 privind aprobarea modelului de documentaţie de atribuire 

standard privind achiziţia de produse biocide 
17. Ordinul nr. 121/2017 din 16 mai 2017 privind acordarea de consiliere metodologică

ANAP 
18. instrucţiunea nr. 3/2017 din 8 august 2017 privind modificările contractului de achiziţie 

pubiică/contractului de achiziţie sectorială/acordului-cadru şi încadrarea acestor 
modificări ca fiind substanţiale sau nesubstanţiale 

19. instrucţiunea nr. 2/2017 din 19 aprilie 2017 emisă în aplicarea prevederilor art. 178 şi art. 
179 lit. a) şi b) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările 

ulterioare, respectiv a prevederilor art. 191 şi art. 192 lit. a) şi b) din Legea nr. 99/2016 
privind achiziţiile sectoriale 

20. Instrucţiunea nr.I a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice emisă în 
aplicarea prevederilor art. 179 lit. g) şi art, 187 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 98/2016 
privind achiziţiile publice, respectiv a art. 192 lit. g) şi a art. 209 alin. (8) din Legea nr. 
99/2016 privind achiziţiile sectoriale 

21. Ghid online privind achiziţiile publice 
22 . Ghid de completare a formularului de integritate prevăzut de Legea 184/2016 privind 

instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese in procedura de atribuire 
a contractelor de achiziţie publica 

23. Ordinul MFP nr. 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 
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SPITALUL DE OBSTETRICA GINECOLOGIE BUFTEA 

FISA POSTULUI 

COD COR: 

TITULAR POST : 

FUNCŢII/ POSTUL/SPECIALITATEA: SEF SERVICIU ACHIZIŢII PUBLICE, 
APROVIZIONARE, TRANSPORT 

LOCUL DE MUNCA: SERVICIU ACHIZIŢII PUBLICE,APROVIZIONARE, TRANSPORT 
GRADUL PROFESIONAL: 

NIVELUL POSTULUI: de conducere 

Cerinţele postului: 

-diploma de licenţa in drept/stiinte juridice -curs „ expert achiziţii publice" 

Experienţa: 

-minim 2 ani experienţa in domeniul achiziţiilor publice 

Cunoştinţe specifice: 

-cunoaşterea sistemului electronic al Achiziţiilor publice 

(SEAP) cunoştinţe de operare (Windows, word, excel) 

Aptitudini: 

-abilitaţi foarte bune de comunicare si negociere fermitate, discernământ, integritate, 

responsabilitate; 

Relaţii ierarhice de subordonare: Sef Serviciu Achiziţii Publice, aprovizionare,transport; 
~ 

Supervizare: personalul de execuţie din cadrul Serviciului de achiziţii A"'" ~~e~
1
;~\, !,\ 

aprovizionare,transport; (::. f <': -· ~"j ) 
Relaţii funcţionale: cu managerul unitatii sanitare, directorul financiar-contcll~~~, ~-~---;.,.-<~_,-,0 

1 

angajaţii departamentelor financiar-contabilitate, administrativ, juridic, resurse umaire-;1--s(:Ji; :,r, ·s~·\\.0 

secţiile din cadrul unitatii ce au la baza activitatea medicala. 
~ ,-1, 

Scopul postului: titularul postului are rolul de a coordona sl superviza subordonaţii 

serviciului de achiziţii publice pentru buna desfăşurare a activitatii specifice si de a asigura 



in permanenta spitalului necesarul de produse, materiale sanitare, medicamente, 
consumabile medicale, dezinfectantl, alimente, reactivi si tot ce este solicitat de către 

departamentele interne le spitalului, in limita fondurilor disponibile. 

Activităţi principale: 

- Conducerea si organizarea Serviciului de achiziţii publice, aprovizionare,transport; 

- Cunoaşterea si respectarea legislaţiei in vigoare privind achiziţiile publice,inclusiv 
instruirea personalului din subordine; 

- Elaborarea, fundamentarea si urmărirea programului anual al achiziţiilor publice 
împreuna cu tot personalul serviciului achiziţii publice, aprovizionare, transport; 

- Organizarea licitaţiilor publice in sistemul electronic al achiziţiilor publice (SEAP); 

- Asigura si răspunde de aplicarea dispoziţiilor legale in vigoare privind achiziţiile publice 
care trebuie urmate in fiecare caz in parte,toate avand ca punct de plecare programul anual 
al achiziţiilor publice si fondurile alocate 

- Respecta normele de protecţia muncii si Regulamentul intern al spitalului 

- Orice alte sarcini primite de la şeful ierarhic superior, in limita competentei profesionale 

Sarcini si indatoriri specifice: 

Verifica si semnează contractele si actele adiţionale de achiziţie publica precum si 
comenzile întocmite de personalul din subordine, urmărind legalitatea datelor 
Asigura executarea tuturor fazelor procedurii de achiziţie in ceea ce priveşte prestările 
de servicii astfel: 
a) referat de necesitate al sectiei/compartimentului pentru care se face achiziţia, cu 

denumirea produsului si a specificaţiilor tehnice aprobat de managerul unitatii; 
b) verificarea existentei produselor respective in Programul annual al achzitiilor 
publice 
c) selectarea tipului de achiziţie 
d) organizarea procedurii de achiziţie publica 
e) anunţarea câştigătorului 

f) întocmirea, semnarea si urmărirea contractelor 
g) transmiterea către viza de control financiar preventiv, viza consilierului juri~ 

unitatii, director financiar contabil, manager a contractelor si actelor adiţio/4'8.J~-~-<5',.,,1 
h) atribuirea contractelor in temenele prevăzute de lege \ r:.~;-J~ \ · · _: ) 
Asigura controlul intern al documentelor întocmite de angajaţii biroului de acttf#ţf, :/,.,:(,,0 

.. ,, ... ·1.:.-J :..pP' ~o 
publice, contractare ·, .. .J..!}_ 11 , s '(' 

întocmirea diverselor situatii/raspunsuri solicitate de Ministerul Sanatatii, Casa de 
asigurări de sanatate sau diverse alte organe de control ce vizeaza achiziţiile publice 
Participa la licitaţiile cu strigare pentru închiriere de spatii/terenuri 
Asigura informarea personalului din subordine si ierarhic superior referitor la orice 
modificare a legislaţiei referitoare la achiziţiile publice; 



Rezolvarea in timp util si in bune condiţii a problemelor uzuale; 
Prospectarea pieţei de profil si a conditilor de achizitii/livrare in vederea optimizării 
continue a stocurilor; 
Evaluarea ofertelor depuse de către operatorii economici si stabilirea ofertelor 
castigatoare, in procedurile in care face a fost desemnat membru in comisiile de 
evaluare Relationarea cu furnizorii; 
Ducerea la îndeplinire a altor activitati specifice postului solicitate de către şeful 
ierarhic. 

Responsabilităţi ale postului: 
Răspunde de corecta îndeplinire a sarcinilor de serviciu Răspunde de calitatea si 
operativitatea achiziţiilor efectuate 
Răspunde pentru incalcarea normelor de comportament stabilite prin Regulamentul 
intern Răspunde pentru incalcarea normelor de securitate si sanatate in munca si a 
normelor de prevenire si stingere a incendiilor se de acţiune in caz de urgenta 
Răspunde pentru nesesizarea şefului ierarhic asupra oricăror probleme sesizate pe 
parcursul derulării activitatii 

Autoritatea postului: 
Este autorizat sa supervizeze activitatea personalului din subordine 
Propune masuri de optimizare a modalităţilor de lucru. 
Solicita angajaţilor informatii/documente legate de problemele de achiziţii publice. 
Solicita respectarea normativelor de achiziţii publice 
Avizează: cereri de concediu, modificări de orar, etc.; 

Stabileşte prioritatea executării sarcinilor pentru subordonaţi si ia masuri de eficientizare a 
activitatii lor. 

întocmeşte fisa postului si fisa de evaluare pentru salariaţii din subordine. 

Nerespectarea atribuţiilor din prezenta fişă atrage sancţiuni disciplinare în limitele 
prevăzute de Codul Muncii şi contractul colectiv de muncă, răspunderea patrimonială sau 
penală, după caz. 

Se va supune masurilor administrative in ceea ce priveşte neindeplinirea la timp si întocmai 
a sarcinilor prevăzute in fisa postului. 

Respecta Regulamentul intern al Spitalul de Obstetrica Ginecologie Buftea. 

Respecta HG 1048/2006 privind utilizarea echipamentelor de protecţie individuala la locul 
de munca; \..r' o \I 

\ ?;ult~2 

Respecta prevederile Legii 477 /2004 care reglementează normele de conduitili ~~'6h_~la,.\ 
necesare realizării unor raporturi sociale si profesionale corespunzăto~.r~: .. \ re~rii _j si ! 
menţinerii la nivel inalt a prestigiului instituţiei si al personalului contractual. V'-:\ .· .. ·>· ~i "<) 

1 

• • ,,.., • -,1}'(,\°-' o 

Respecta prevederile legii privind securitatea in munca stipulate in Legea nr. 3 i'9.ţ.2l1Ws i 
HG 1425/2006 

LIMITE DE COMPETENTA 



Are autoritate si flexibilitate in legătură cu realizarea atribuţiilor proprii de 

serviciu in condiţiile respectării normelor legale in vigoare. 

Sarcinile, responsabilităţile si drepturile nefiind limitative,fisa postului se va 
completa ori de cate ori este nevoie în funcţie de reglementările care apar în legislaţie . 

Execută orice alte sarcini de serviciu ce se incadreaza in natura profesiei la 
solicitarea şefului direct. 

Pentru neindeplinirea sau îndeplinirea necorespunzatoare a sarcinilor de 
serviciu răspunde disciplinar, contravenţional sau penal, după caz. 

Luat la cunoştinţă şi primit un exemplar salariat 
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