
                                           ANUNT CONCURS 

   privind organizarea concursului pentru ocuparea postului contractual             

         vacant de executie de Referent de specialitate-gradul I  in cadrul   

                                      Biroului Achizitii Publice 

 

Federatia Romana de Rugby, cu sediul in bld.Marasti, nr.18-20, sector 1, 

Bucuresti, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a 

funcţiei contractuale vacante de executie de Referent de specialitate-gradul I in 

cadrul Biroului Achizitii Publice – 1 post. 

 

          Principalele cerinte ale postului sunt următoarele:  

 

-asigura intocmirea documentatiilor privind organizarea si desfasurarea 

procedurilor de achizitii publice; 

- intocmeste rapoarte si analize privind activitatea de achizitii publice; 

- elaboreaza Programul Anual al Achizitiilor Publice in baza necesitatilor 

comunicate de compartimentele din cadrul federatiei.  

- intocmeste dosarul fiecarei achizitiei publice; 

- urmareste intocmirea contractului de achizitie publica 

- intocmeste documentatia de atribuire (fisa de date, formulare.) exclusiv 

documentatia tehnica pe baza referatelor de necesitate primite de la 

compartimente din cadrul federatiei 

- intocmeste Nota justificativa privind alegerea procedurii de atribuire, in cazul in 

care procedura aplicata a fost alta decat licitatia deschisa sau licitalia restransa 

 

Pentru ocuparea postului contractual vacant candidatii trebuie sa 

indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art.3 al 

Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286 din 23 

martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare: 

a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii 

Europene, sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in 

Romania; 

b) cunoaste limba romana, scris si vorbit; 

c) are varsta minima reglementata de prevederile legale; 

d) are capacitate deplina de exercitiu; 

e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, 

atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de 

unitatile sanitare abilitate; 



f) indeplineste conditiile de studii si, după caz, de vechime sau alte conditii 

specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs; 

g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra 

umanitații, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legătura 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. 

 

          Conditii specifice de participare la concurs: 

-curs in domeniul achizitiilor publice autorizat de ministerul muncii    

-vechime în munca minim 5 ani 

- vechime in domeniul achizitiilor publice de minim 1 an 
 

  Pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de 

concurs care va conţine urmatoarele documente: 

➢ cererea de inscriere la concurs adresata Presedintelui Federatiei Romane de 

Rugby; 

➢ copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea potrivit 

legii, după caz; 

➢ copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atesta 

efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta 

indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau 

institutia publica; 

➢ copia carnetului de munca sau, după caz, o adeverinta care sa ateste vechimea 

in munca si, după caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei; 

➢ cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria raspundere ca nu are antecedente 

penale care să-l facă incompatibil cu functia pentru care candideaza; 

➢ adeverintă  medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata 

cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al 

candidatului sau de către unitatile sanitare abilitate; 

➢ curriculum vitae. 

        Adeverinta care atesta starea de sanatate contine in mod clar numarul, 

data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de 

Ministerul Sanatatii Publice. 

        Copiile de pe actele solicitate se prezintă in copii legalizate sau însoţite 

de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de 

către secretarul comisiei de concurs. 

        Cazierul judiciar poate fi inlocuit cu o declaratie pe proprie raspundere.      



        In acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligatia 

de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu 

pana la data desfasurarii primei probe a concursului. 

 

  Concursul constă în 3 etape succesive, dupa cum urmează: 

➢ selecţia dosarelor de înscriere; 

➢ proba scrisă; 

➢ interviul; 

 

      Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile 

lucrătoare de la data publicării anunţului, respectiv până pe data de 03.12.2021 

orele 16.30, la sediul Federatiei Romane de Rugby din bld.Marasti, nr.18-20, 

sector 1, Bucuresti. 

 

     Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu 

documentele prevăzute la art. 6 din HG nr. 286/2011 pentru aprobarea 

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. 

 

  Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Federatiei Romane de Rugby din 

bld.Marasti, nr.18-20, sector 1, Bucuresti, nr. de telefon 031.1000.500, e-mail: 

frr@frr.ro şi pe site-ul   www.rugbyromania.ro, persoana de contact – Avesalon 

Adriana – Secretariat.  

 

      Proba scrisă va avea loc pe data de 09.12.2021, ora 10.00 la sediul 

Federatiei Romane de Rugby din bld.Marasti, nr.18-20, sector 1, Bucuresti,  iar 

interviul va avea loc într-un termen de  maximum 5 zile lucrătoare de la data 

susţinerii probei scrise, in aceiasi locatie. 

 

Calendarul de desfăşurare a concursului: 

 

19.11.2021–03.12.2021, ora 16.30 perioada de depunere a dosarele de concurs 

06.12.2021, ora 12.00 afişare rezultate selecţie dosare 

07.12.2021, ora 12.00 depunere contestaţii rezultate selecţie 

dosare 

http://www.rugbyromania.ro/


07.12.2021, ora 16.30 afişare rezultate contestaţii selecţie dosare 

09.12.2021, ora 10.00 data desfăşurării probei scrise 

10.12.2021, ora 16.30 afişare rezultate proba scrisă 

13.12.2021, ora 16.30 depunere contestaţii proba scrisă 

14.12.2021, ora 12.00 afişare rezultate contestaţii proba scrisă 

15.12.2021, ora 10.00 data desfasurare interviu 

16.12.2021, ora 16.30 afisare rezultate interviu 

17.12.2021, ora 16.30 depunere contestatii rezultate interviu 

20.12.2021, ora 12.00 afisare rezultate soluționare contestații 

interviu 

21.12.2021, ora 12.00 afișare rezultate finale concurs 

 

          Toate rezultatele se afişează la sediul Federatiei Romane de Rugby din 

bld.Marasti, nr.18-20, sector 1, Bucuresti, precum şi pe site-ul 

www.rugbyromania.ro.  

            Eventualele contestaţii privind rezultatele selecţiei dosarelor de concurs, 

probei scrise si interviului se depun la sediul la sediul Federatiei Romane de 

Rugby din bld.Marasti, nr.18-20, sector 1, Bucuresti.  

           Rezultatul soluţionării contestaţiilor se afişează la sediul Federatiei 

Romane de Rugby din bld.Marasti, nr.18-20, sector 1, Bucuresti, precum şi pe 

site-ul www.rugbyromania.ro.  

      Bibliografia de concurs:  

- Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000 cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- H.G. nr.1447/2007 normele financiare pentru activitatea sportiva; 

- Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice 

- Hotararea Guvernului nr. 395/2016 - Norme metodologice de aplicare 

a  prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 

publică/acordului-cadru din legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice 

- Legea nr. 101/2016 privind 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 

- O.U.G. nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale 

aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a 

contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 

http://www.rugbyromania.ro/
http://www.frr.ro/


concesiune de servicii cu modificarile si completarile ulterioare 

 

Tematica de concurs : 

1. Scopul si principiile Legii 98/2016 privind achizitiile publice 
2. Autoritati contractante 

3. Modul de calcul al valorii estimate a achiziţiei. 

4. Consultarea pieței 

5. Reguli de elaborare a documentatiei de atribuire 

6. Reguli generale de participare şi desfăşurare a procedurilor de atribuire 

7. Reguli de evitare a conflictului de interese 

8. Reguli aplicabile comunicărilor 

9. Achizitia directa 

10. Etapele procesului de achiziție publică 

11. Procedurile de atribuire. Aplicarea procedurilor de atribuire 

12. Servicii sociale si alte servicii specifice 

13. Instrumente şi tehnici specifice de atribuire a contractelor de achiziţie 

publică 

16. Organizarea şi desfăşurarea procedurii de atribuire 

17. Criterii de calificare şi selecţie 

18. Criterii de atribuire 

19. Garantia de participare si garantia de buna executie 

20. Oferta si documentele insotitoare 

21. Comisia de evaluare și modul de lucru al acesteia 

22. Procesul de verificare și evaluare 

23. Atribuirea contractelor de achiziţie publică şi încheierea acordurilor-cadru 

24. Finalizarea procedurii de atribuire 

25. Informarea candidaţilor/ofertanţilor 

26. Reguli de publicitate și transparență 

27. Dosarul achiziţiei şi raportul procedurii de atribuire 

28. Anuntul de participare si anuntul de atribuire 

29. Executarea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru 

30. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţie publică 

31. Înregistrarea, reînnoirea și recuperarea înregistrării în SEAP 

32. Remedii şi căi de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie 

publică 

 
Nota 



1. Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs şi 

după fiecare probă în parte.  

2. Rezultatul final al concursului nu se contestă.  

3. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu 

modificările şi completările ulterioare, după caz.  

 

 

 

 


