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BIBLIOGRAFIE ŞI CONDIŢII SPECIFICE
privind organizarea concursului de promovare in funcția de
conducere vacantă(funcție contractuală)
de Sef Birou Investiţii, Achiziţii Publice, Contracte gr.II
poz.nr.59 din statul de funcţii
Condiţii specifice:
-

Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
Cursuri de specializare/ perfecționare în domeniul achiziţiilor publice și administrației
publice;
- Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei de 5 ani;
- Calificative de “foarte bine” de 2 ori în ultimii 3 ani, obţinute în urma evaluării
performanţelor profesionale individuale;
- Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională;
- Competenţe digitale: procesare text – Word, calcul tabelar – Excel şi program de
prezentare – Power Point;
Abilităţi, calităţi , aptitudini:
Capacitatea de organizare şi planificare a activităţilor zilnice, de asumare a
responsabilităţilor şi de rezolvare eficientă a problemelor, de evaluare şi operativitate în
luarea deciziilor şi asumarea responsabilităţilor, abilităţi de comunicare, lucru în echipă şi
individual, dorinţa de învăţare şi autoperfecţionare, inteligenţă, logică, putere de concentrare,
spirit practic şi de observaţie, spontaneitate, obiectivitate, gândire analitică şi conceptuală,
disponibilitate la schimbare, rezistenţă la stres şi sarcini repetitive.
Bibliografie:
1. Legea nr.215/2001 , privind administraţia publică locală, , republicată , cu
modificările şi completările ulterioare
2. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Administraţiei Grădina Zoologică,
aprobat prin HCGMB nr.644/2018 publicat pe site-ul www.pmb.ro, la secţiunea Acte
Normative
3. Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare
4. Legea nr. 98/ 2016 privind achizițiile publice
5. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.
98/2016 privind achizițiile publice
6. Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale
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
8. Hotararea nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei nationale anticoruptie pe perioada
2016-2020, a seturilor de indicatori de performanta, a riscurilor asociate obiectivelor
si masurilor din strategie si a surselor de verificare, a inventarului masurilor de

transparenta institutionala si de prevenire a coruptiei, a indicatorilor de evaluare,
precum si a standardelor de publicare a informatiilor de interes public
9. Legea nr. 477/ 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din
autorităţile şi instituţiile publice
10. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
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