
 

                ACADEMIA ROMÂNĂ 

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE „Costin C. Kiriţescu” 

 

 
 

ANUNŢ 

 

În temeiul prevederilor art. 7 din H.G. 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, Institutul Naţional de 

Cercetări Economice  ”Costin  C. Kiriţescu” organizează,  în perioada 17 septembrie – 9 octombrie  

2020, la sediul său din Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5, Bucureşti, concurs pentru ocuparea 

următorului post temporar vacant: 

             

            - Referent de specialitate gradul IA (0,5 post); 

Concursul constă în 3 etape succesive: 

a) selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în data de 25 septembrie 2020, ora 1200; 

b) proba scrisă va avea loc în data de 2 octombrie 2020, ora 1000; 

c) interviul va avea loc în data de 7 octombrie 2020, ora 1200. 

Candidaţii vor prezenta la înscriere un dosar de concurs ce va conţine următoarele documente: 

- cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei; 

- actul de identitate (original şi copie) sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii; 

- documente care să ateste nivelul studiilor, specializărilor şi îndeplinirii condiţiilor specifice (original 

şi copie);  

- copia carnetului de muncă, conformă cu originalul sau o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă 

şi/sau în specialitatea studiilor; 

- cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, cu obligaţia de 

a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării 

primei probe a concursului; 

- 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; 

- curriculum vitae, model European, conform H.G. nr. 1021/2004. 

 

Condiţiile generale şi specifice, bibliografia şi calendarul concursului sunt afişate la sediul Institutului 

Naţional de Cercetări Economice ”Costin  C. Kiriţescu” și pe website www.ince.ro. 

Înscrierile se primesc la Serviciul  Financiar, Contabilitate,  Resurse Umane şi Administrativ până la 

data de 24.09.2020 (inclusiv), ora 1600, tel.: 021.318.24.13/2014. 
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Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale: 

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. 

 

Condiţii specifice pentru înscriere la concurs: 

Referent de specialitate gradul IA 

- studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental ştiinţelor 

sociale - ramura ştiinţe economice; 

- minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

Nr.crt. Bibliografie Tematică 

1 1. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 

publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

2. 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, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

3. 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, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

4. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 

46/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Oficiului Naţional pentru Achiziţii 

Centralizate; 

5. Instrucțiunea nr. 1/2019 pentru modificarea 

Instrucțiunii Președintelui Agenției Naționale 

1. Principiile în achiziţiile publice; 

2. Planificarea achiziţiilor publice; 

3. Procedurile de atribuire a 

contractelor de achiziţie publică; 

4. Elaborarea documentaţiei de 

atribuire a contractelor de achiziţie 

publică; 

5. Iniţierea şi lansarea procedurii 

simplificate; 

6. Derularea procedurii de atribuire a 

contractelor de achiziţie publică; 

7. Atribuirea contractului de achiziţie 

publică; 

8. Soluţionarea contestaţiilor; 

9. Derularea şi finalizarea contractului. 

Termene si valori raportari in 

SICAP/JOUE;  

10. Verificarea aspectelor procedurale 

aferente procesului de atribuire a 

contractelor de achiziţie publică; 
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pentru Achiziții Publice nr. 2/2018 privind 

ajustarea prețului contractului de achiziție 

publică/sectorială; 

6. Instrucțiunea Președintelui Agenției 

Naționale pentru Achiziții Publice nr. 2/2018 

privind ajustarea preţului contractului de achiziţie 

publică/sectorială; 

7. Ordinul Agenției Naționale pentru Achiziții 

Publice nr. 2717/318/2018 privind revizuirea ratei 

de actualizare ce va fi utilizată la atribuirea 

contractelor de achiziţie publică; 

8. 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, a 

contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a 

contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune 

de servicii, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

9. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 

23/2020 pentru modificarea şi completarea unor 

acte normative cu impact asupra sistemului 

achiziţiilor publice; 

10. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 66 

din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea şi 

sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi 

utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor 

publice naţionale aferente acestora, modificată prin 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 80/2019 

pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative în domeniul fondurilor europene; 

11. Decizia Comisiei Europene CE nr. 

3452/2019 de stabilire a liniilor directoare pentru 

determinarea corecţiilor financiare pentru care 

trebuie efectuate cheltuieli finanţate de Uniune 

pentru nerespectarea normelor aplicabile în achiziţii 

publice, precum şi abaterilor/corecţiilor 

constatate/aplicate de către autorităţile naţionale 

beneficiarilor de fonduri europene care au încălcat 

legislaţia privind achiziţiile publice/achiziţiile 

sectoriale/concesiunile. 

12. Legea nr. 477/2004 privind codul de 

conduitã a personalului contractual din autoritãþile 

ºi instituþiile publice, cu modificãrile și 

completãrile ulterioare. 

 

 

11. Licitaţia electronică ca etapă finală 

a unei proceduri;  

12. Întocmirea şi actualizarea 

Programului Anual al Achiziţiilor 

Publice; 

13. Atributii principale ale 

compartimentului intern specializat în 

domeniul achiziţiilor publice; 

14. Praguri valorice aplicabile în cadrul 

procedurilor de achiziție publică la 

nivel național; 

15. Actualizarea/revizuirea/ajustarea 

valorii contractului de achizitie publica. 

Conditii pentru 

actualizarea/revizuirea/ajustarea 

valoare contract achizitii publice; 

16. Controlul ex ante al procesului de 

atribuire a contractelor/acordurilor-

cadru de achiziţie publică; 

17. Corecţii financiare pentru abateri de 

la respectarea prevederilor legale în 

materie de achiziţii publice. 
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CALENDARUL DE DESFĂŞURARE AL CONCURSULUI: 

 

 17.09.2020 – publicarea prezentului anunţ şi a metodologiei de concurs la avizierul INCE şi pe 

site-ul unităţii www.ince.ro; 

 18.09.2020-24.09.2020, ora 16.00 – perioada de depunere a dosarelor pentru înscrierea 

candidaţilor la concurs; 

 25.09.2020, ora 12.00 – selecţia dosarelor şi afişarea listei cu rezultatul verificării dosarelor de 

înscriere, la sediul INCE; 

 28.09.2020, până la ora 12.00 – depunerea eventualelor contestaţii privind rezultatele 

verificării dosarelor; 

 29.09.2020, ora 16.00 – soluţionarea contestaţiilor şi afişarea listei cu rezultatul final al 

verificării dosarelor de înscriere, la sediul INCE; 

 02.10.2020, ora 10.00 – susţinerea probei scrise; 

 05.10.2020, ora 14.00 – afişarea rezultatelor la proba scrisă la sediul INCE; 

 06.10.2020, până la ora 12.00 – depunerea eventualelor contestaţii privind rezultatele probei 

scrise; 

 06.10.2020, ora 16.00 – soluţionarea contestaţiilor şi afişarea listei cu rezultatul final privind 

susținerea probei scrise, la sediul INCE; 

 07.10.2020, ora 12.00 – susţinerea interviului; 

 08.10.2020, până la ora 12.00 – depunerea eventualelor contestaţii privind rezultatele 

interviului; 

 08.10.2020, ora 16.00 – soluţionarea contestaţiilor şi afişarea listei cu rezultatul final privind 

susținerea probei interviu, la sediul INCE; 

 09.10.2020, ora 12.00 – afişarea la sediul INCE a rezultatelor finale şi finalizarea concursului. 

  

 


