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A N U N Ț 
 
Opera Națională București organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de conducere de 

şef serviciu achiziții publice, gradul II în cadrul ONB, cu angajare pe durată determinată, în temeiul 
prevederilor Hotărârii Guvernului 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, cu modificările și completările ulterioare. 
 
Concursurile se desfăşoară în două etape: 
Etapa I (eliminatorie) - selecţia dosarelor: data, 26.08.2019, ora 12:00, sediul ONB, Bd. M. 
Kogălniceanu nr. 70 – 72, sector 5, Bucureşti, sala ”Protocol”. 
Etapa a II-a, 

 Proba scrisă, considerată primă probă: 
data, 04.09.2019, începând cu ora 11:00 sala ”Protocol”et. 2, sediul ONB, Bd. M. 
Kogălniceanu nr. 70 – 72, sector 5, Bucureşti 

 Proba interviu, a doua probă 
data 10.09.2019, începând cu ora 11:00, sala ”Protocol”, sediul ONB, Bd. M. Kogălniceanu 
nr. 70 – 72, sector 5, Bucureşti, (Conform programării afişate). 

 

Înscrierile se fac la sediul Operei Naţionale Bucureşti, Bd. M. Kogălniceanu nr. 70 – 72, sector 5, Bucureşti, 
Serviciul resurse umane, contact e-mail onb@operanb.ro, tel: 021 3146980 / interior 2127 / 2148. 
 
Dosarele se pot depune de la data de 08.08.2019 până la data de 23.08.2019, ora 16:00. 
 

Condiții specifice de participare: 
 Vechime in munca minimum 20 ani; 

 Studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă, în domeniul juridic; 

 Curs de expert achiziţii publice acreditat ANC; 

 Solide cunoştinţe de utilizare a unui software de specialitate legislativa, tehnicii de calcul si 

aparaturii de birotica, Microsoft Office, etc.; 

 Vechime minimum 1 an în funcţie de conducere în cadrul unui serviciu de achiziţii publice (în 

instituții de cultură). 
 

Condiţiile generale necesare ocupării unui post de natură contractuală vacant: 

Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: 

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

 cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

 are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

 are capacitate deplină de exerciţiu; 

 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; 

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

 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. 

 
Documente necesare pentru înscriere: 
a) cerere de înscriere la concurs, adresată conducerii instituţiei (tipizat de la instituţie); 
b) copia actului de identitate şi orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, certificat de naştere, certificat de 
căsătorie; 
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și 
copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului; 
d) copia carnetului de muncă şi / sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă și în specialitatea studiilor 
(ulterior datei de 01.01.2011 vechimea se probează cu adeverință eliberată de angajator); 
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu 
funcţia pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe 
propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului 
judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului); 
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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. Adeverinţa care atestă 
starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de 
Ministerul Sănătăţii; 
g) curriculum vitae, scrisoare de intenţie; 
Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. 
 

Etapa 2: Proba scrisă 

Bibliografie: 
1. HG. nr.1089/2006 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea şi funcţionarea Operei Naţionale din Bucureşti, cu modificările și 

completările ulterioare. 

2. Regulamentul de Organizare si Functionare al Operei Nationale Bucuresti 

3. Regulamentul Intern al Operei Naționale București 
4. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată; 

5. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice. 

6. Legea nr. 129/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de 
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum şi pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date   
7. Legea nr. 504/2004 privind instituțiile publice de spectacole și concerte, cu modificările și completările ulterioare 

8. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu completarile si modificarile ulterioare; 

9. Ordonanta de Urgenta nr.21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat 
artistic, cu modificările și completările ulterioare. 

10. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, actualizata 2019 prin Legea 

212/2018 pentru modificarea si completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 si a altor acte normative (publicata in M.Of. 658 din 
30-iul-2018); 

11. HG nr.478/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public  

12. Legea nr. 98/2016 a achizitiilor publice, cu completarile si modificarile ulterioare; 
13. H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie 

publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare; 

14. 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, completata si modificata ulterior; 

15. Ordonanţa de urgenţă nr. 45/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice   

16. Ordonanţa de urgenţă nr. 107/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact în domeniul achiziţiilor publice   
17. Hotărârea nr. 419/2018 pentru aprobarea 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, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind 
organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea şi 

funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 

publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 şi a Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 
100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 

18. Ordinul nr. 281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achiziţiilor publice şi Programului anual al achiziţiilor 

sectoriale 
19. Ordonanţa de urgenţă nr. 58/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice   

20.  O.U. nr. 114/2018 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, 

modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene       Publicat în data de 07.01.2019 
21. Ordonanța de Urgență nr. 55/2018 din 28 iunie 2018 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte 

de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii;  

22. Instrucțiunea nr. 3/2017 din 8 august 2017 privind modificările contractului de achiziție publică/contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru și încadrarea acestor modificări 
ca fiind substanțiale sau nesubstanțiale 

23. Instrucţiunea nr. 1/2018 privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice   

24. Instrucţiunea nr. 2/2018 privind ajustarea preţului contractului de achiziţie publică/sectorială   
25. Instrucțiunea nr. 1/2019 pentru modificarea Instrucțiunii Președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 2/2018 privind ajustarea prețului contractului de achiziție 

publică/sectorială 

26. 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   

27. Ordonanţa de urgenţă  nr. 16/2019 din 12 martie 2019 pentru modificarea art. 5 alin. (2) din 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.   

PRECIZĂRI: 

1. A se avea în vedere bibliografia în forma actualizată la data publicării anunțului de concurs. 
2. Actele normative menţionate în bibliografie şi pentru care nu sunt specificate titluri, capitole sau articole, vor fi studiate în integralitate. 

 

Tematică: 
1. Principiile in achizitiile publice; 

2. Planificarea si pregatirea realizarii achizitiei publice; 

3. Estimarea valorii achizitiei publice si alegerea modalitatii de atribuire; 
4. Reguli generale de participare si desfasurare a procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica/contract-cadru.  

5. Conflictul de interese; 
6. Procedurile de atribuire in achizitiile publice si derularea lor; 

7. Suspendarea contractului de achizitie publica in cadrul litigiilor de achizitie publica 

8. Accesul la informatii de interes public. Definire, categorii de informatii, termene, categorii exceptate, raspunderea 
9. Elaborarea documentatiei de atribuire a contractelor de achizitie publica; 

10. Criterii de calificare si selectie 

11. Criterii de atribuire  
12. Documentul Unic de Achizitie European 

13. Comisia de evaluare si atributiile acesteia 

14. Atribuirea contractului de achizitie  publica si incheierea acordului cadru 
15. Solutionarea contestatiilor 

16. Derularea si finalizarea contractului 
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17. Modificarea contractului de achizitie publica/acordului cadru 

18. Verificarea aspecelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica 

19. Intocmirea si actualizarea Programului Anual al Achizitiilor Publice  
20. Strategia de contractare 

21. Licitatia electronica, ca etapa finala in achizitia offline 

22. Prevederi referitoare la investitiile publice 
23. Protectia informatiilor clasificate 

24. Principii in executia bugetara  

25. Responsabilităţile ordonatorilor de credite  si controlul financiar preventiv 
26.  Informaţiile de interes public obligatoriu de a fi comunicate din oficiu de catre fiecare autoritate sau instituţie publică 

27. Contestaţia formulată pe cale administrativ-jurisdicţională. Termenul de contestare şi efectele contestaţiei dispuse de Legea 101/2016 

28. Suspendarea procedurii de atribuire a contractelor de achizitii publice 
29. Termenul de soluţionare a contestaţiei procedurii de atribuire a achizitiei publice 

1. Elementele care stau la baza alegerii procedurii 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 prin raportare la dispozitiile Hotărârea nr. 419/2018 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante. 

 

Calendarul de desfăşurare a concursului: 
- afişat anunţ:      - 08.08.2019 
- depunerea dosarelor:     - 08.08.2019 – 23.08.2019 (ora 16:00) 

 
- etapa I,selecţia dosarelor,    - 26.08.2019, ora 12:00 
- afişarea rezultatelor, etapa I,    - 27.08.2019 
- contestaţiile - etapei I, se pot depune la data de - 28.08.2019 până la ora 16:00 
- afişarea rezultatelor contestaţiilor - etapei I,  - 29.08.2019 

 
- etapa a II-a,  

Prima probă –proba scrisă    - 04.09.2019, ora 11:00 
- afişarea rezultatelor,      - 05.09.2019 
- contestaţiile – probei scrise, a se pot depune la data de - 06.09.2019 până la ora 16:00 
- afişarea rezultatelor contestaţiilor    - 09.09.2019 

 
A doua probă - proba interviu - 10.09.2019, conform programării începând cu ora 11:00 

- afişarea rezultatelor,     - 11.09.2019 
- contestaţiile – probei interviu, a se pot depune la data de - 12.09.2019 până la ora 16:00 
- afişarea rezultatelor contestaţiilor    - 13.09.2019 

 
- Afişarea rezultatelor finale    - 16.09.2019 


