
     
 

    
A N U N Ţ 

 
 

În baza prevederilor Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, ale Legii nr. 35/1990 privind Statutul 
personalului aeronautic din aviația militară a României, ambele cu modificările și completările ulterioare și ale O.M.A.I. 
nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I.,Inspectoratul General de 
Aviație al Ministerului Afacerilor Interne organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de șef serviciu I la Serviciul 
marketing și achiziții publice din cadrul Inspectoratului General de Aviație (aparat propriu), cu recrutare din sursă 
internă, din rândul ofiţerilor aparţinând Ministerului Afacerilor Interne, care îndeplinesc condițiile legale. 

 

Pentru a putea participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele 
condiţii: 

- să fie absolvenţi de studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licenţă ciclul I Bologna, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă;  

- să fie absolvenţi de studii de masterat sau studii postuniversitare în specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei sau în domeniul management; 

- să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului: 
                     - să deţină certificat sau autorizaţie de acces la informaţii clasificate1; 
                     - să aibă minim 3 ani vechime în muncă din care minim 3 ani în structurile M.A.I.; 

  - să aibă minim 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei; 
  - să aibă minim 3 ani vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează examen/concurs; 
  - să aibă gradul minim necesar pentru ocuparea postului de căpitan; 

       - să nu fie cercetați disciplinar, să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie în 
condiţiile art.17 alin.(2) din anexa 7 la O.M.A.I. nr. 177/2016 privind  activitatea de management resurse umane în 
unitățile militare ale M.A.I.; 

- să fi obţinut calificativul de cel puţin „FOARTE BUN” la ultimele două aprecieri anuale de serviciu; 
- să fie declaraţi ”apt medical” și ”apt” la evaluarea psihologică pentru ocuparea unei funcţii de conducere. 

 
În temeiul prevederilor art. 22 alin.(2), lit. d) din Anexa nr. 3 la O.M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de 

management resurse umane în unitățile militare ale M.A.I., fișa postului scos la concurs poate fi consultată de către 
candidați, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate, la sediul unității 
organizatoare, respectiv Calea Ion Zăvoi nr.14, sector 1, Bucureşti.  

 
Cererile de înscriere la concurs vor fi adresate inspectorului general al Inspectoratului General de Aviaţie şi 

se vor depune la secretariatul Serviciului Management Resurse Umane, cu sediul în Calea Ion Zăvoi nr.14, sector 1, 
Bucureşti, până la data de 09.06.2017, ora 16.00.  

 
Testarea psihologică se va desfăşura în cadrul structurilor de specialitate ale M.A.I., în baza planificărilor 

efectuate de Inspectoratul General de Aviaţie, rezultatul evaluării urmând a fi depus prin grija unităţii organizatoare, la 
dosarul de concurs la data eliberării, dar nu mai târziu de data concursului. 

       
Dosarele de recrutare vor fi depuse până la data de 16.06.2017, ora 14.00 la Serviciul Management 

Resurse Umane şi vor conţine următoarele documente: 
- cererea de înscriere şi curriculum vitae; 
- copii ale actului de identitate și ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de 

cerinţele postului (inclusiv supliment la diplomă/foaie matricolă); 
- adeverință care conține rezultatul ultimului examen medical de bilanț eliberată de medicul de unitate; 
- cazier judiciar; 
- declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de recrutare; 
- autobiografie şi tabel nominal cu rudele candidatului; 

                                                 
1 Postul presupune acces la informaţii de nivel „SECRET”, procedura de avizare fiind declanşată ulterior încadrării postului 

(Neobţinerea conduce la eliberarea din funcţie). 
 



- adeverinţă eliberată de unitatea de proveniență din care să reiasă: 

 perioada de valabilitate a autorizației la informații clasificate și nivelul de acces; 

 calificativele obţinute la ultimele două aprecieri anuale de serviciu; 

 faptul că nu sunt cercetați disciplinar, nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare 
şi nu sunt puşi la dispoziţie în condiţiile art.17 alin.(2) din anexa 7 la O.M.A.I. nr. 
177/2016 privind  activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale 
M.A.I.; 

 vechimea în muncă și în M.A.I.; 

 vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează examen/concurs; 

 vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei2. 
 

În conformitate cu prevederile art. 62 alin.(1) și (2) din Anexa nr.3 la O.M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de 
management resurse umane în unitățile militare ale M.A.I., copiile documentelor solicitate se realizează de 
compartimentul cu sarcini de recrutare, se certifică pentru conformitate și se semnează de către persoana desemnată și 
de candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după realizarea copiilor. Documentele solicitate 
pot fi depuse și în copie legalizată, situație în care activitățile prevăzute anterior nu se mai realizează. 

 
La concurs pot participa numai candidaţii al căror dosar de recrutare este complet şi corect întocmit la 

termenul limită de depunere a acestora. 
       

Concursul se va desfăşura în data de 23.06.2017, ora 11.00, la sediul Inspectoratului General de Aviaţie al 
M.A.I. din Bucureşti, sector 1, Calea Ion Zăvoi, nr. 14 şi va consta în susţinerea unui interviu structurat pe subiecte 
profesionale. 

 Concursul se va înregistra audio-video și se va desfășura după următorul grafic: 
 întrunirea comisiei de concurs: ora 08.30; 
 instructajul candidaților: ora 10.30-11.00; 
 desfășurarea interviului structurat pe subiecte profesionale: începând cu ora 11.00; 
 afișarea grilei de apreciere: după ora 13.00, în raport de numărul candidaților. 

Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la interviul structurat pe subiecte profesionale poate contesta numai 
nota proprie, formulând contestația o singură dată, în termen de 24 de ore de la afișare. 

Soluționarea eventualelor contestații se realizează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de 
depunere. 

Candidaților li se comunică rezultatele la contestații prin afișare la sediul Inspectoratului General de Aviație din 
Calea Ion Zăvoi nr.14, sector 1, Bucureşti și, dacă există posibilitatea, prin postarea pe pagina de internet a unității. 

  Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare, documentele necesare, tematica şi bibliografia, se pot 
obţine la telefoanele: 021.310.43.99, interior 17.987 în zilele lucrătoare, între orele 08.00-16.00 sau pe adresa internet: 
http:// www.aviatie.mai.gov.ro. 

 
 Anunțul este publicat pe site-ul instituției și afișat la avizierul unității începând cu data de 29.05.2017. 

 
TEMATICA 
Scop. Principii în achiziții publice – Capitolul I – Secțiunea 1 
BIBLIOGRAFIE:  
Legea nr. 98/19.05.2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare 
 
TEMATICA 
Autorități contractante. Domeniu de aplicare. Exceptări – Capitolul I – Secțiunile 3,4 și 5 
BIBLIOGRAFIE:  
Legea nr. 98/19.05.2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare 
 
TEMATICA 
Etapele procesului de achiziție publică, Strategia Anuală de achiziție publică, Programul anual al achizițiilor publice  – 
Capitolul II – Secțiunea 1 
BIBLIOGRAFIE:  

                                                 
        2 Conform prevederilor art. 32 alin.(2) pct. IV. 

http://www.aviatie.mai.gov.ro/


HG nr. 395/02.06.2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 
achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/19.05.2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările 
ulterioare 
 
TEMATICA 
Documentul Unic de Achiziție Europeana (DUAE) – Capitolul IV – Secțiunea 8 
BIBLIOGRAFIE:  
Legea nr. 98/19.05.2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare 
 
TEMATICA 
Estimarea valorii achiziției și alegerea modalității de atribuire  – Capitolul II – Secțiunea 2 
BIBLIOGRAFIE:  
HG nr. 395/02.06.2016 pentru abrobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 
achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/19.05.2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările 
ulterioare 
 
TEMATICA 
Consultarea pieței  – Capitolul IV – Secțiunea 1 din Legea nr. 98/19.05.2016 și Capitolul II – Secțiunea 3 din HG nr. 
395/02.06.2016 
BIBLIOGRAFIE:  
Legea nr. 98/19.05.2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare 
HG nr. 395/02.06.2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 
achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/19.05.2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările 
ulterioare 
 
TEMATICA 
Criterii de clasificare și selecție. Criterii de atribuire – Capitolul IV – Secțiunile 6 și 7 din Legea nr. 98/19.05.2016 
BIBLIOGRAFIE:  
Legea nr. 98/19.05.2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare 
 
TEMATICA 
Reguli de participare și desfășurare a procedurilor de atribuire  – Capitolul II din Legea nr. 98/19.05.2016 și Capitolul III 
– Secțiunea 2 din HG nr. 395/02.06.2016 
BIBLIOGRAFIE:  
Legea nr. 98/19.05.2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare 
HG nr. 395/02.06.2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 
achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/19.05.2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările 
ulterioare 
 
TEMATICA 
Proceduri de atribuire a contractelor de achiziție public  – Capitolul III – Secțiunea 1 din Legea nr. 98/19.05.2016 și 
Capitolul III – Secțiunea 5 din HG nr. 395/02.06.2016 
BIBLIOGRAFIE:  
Legea nr. 98/19.05.2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare 
HG nr. 395/02.06.2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 
achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/19.05.2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările 
ulterioare 
 
TEMATICA 
Comisia de evaluare și modul de lucru al acesteia; procesul de verificare și evaluare a ofertelor  Capitolul III – Secțiunile 
9 și 10 
BIBLIOGRAFIE:  
HG nr. 395/02.06.2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 
achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/19.05.2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările 
ulterioare 
 
TEMATICA 



Elaborarea documentației de atribuire  – Capitolul IV – Secțiunea 4 din Legea nr. 98/19.05.2016 și Capitolul II – 
secțiunea 4 din HG nr. 395/02.06.2016 
BIBLIOGRAFIE:  
Legea nr. 98/19.05.2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare 
HG nr. 395/02.06.2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 
achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/19.05.2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările 
ulterioare 
Legea 455/2001 privind semnătura electronica cu modificările și completările ulterioare 
Ordin 264/08.06.2016 privind metodologia de selecție pentru evaluarea exacte a documentațiilor de atribuire aferente 
contractelor/acordurilor cadru de achiziție publică emis de ANAP. 
 
TEMATICA 
Instrumente și tehnici specifice de atribuire a contractelor de achiziție publica  – Capitolul III – Secțiunea 2 din Legea nr. 
98/19.05.2016 și Capitolul III – Secțiunea  7 din HG nr. 395/02.06.2016 
BIBLIOGRAFIE:  
Legea nr. 98/19.05.2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare 
HG nr. 395/02.06.2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 
achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/19.05.2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările 
ulterioare 
 
TEMATICA 
Atribuirea contractelor de achiziție și încheierea acordurilor cadru  – Capitolul IV – Secțiunea 11  
BIBLIOGRAFIE:  
Legea nr. 98/19.05.2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare 
 
TEMATICA 
Finalizarea procedurii de atribuire și informarea candidaților/ofertanților – Capitolul IV – Secțiunea 12 și 13 
BIBLIOGRAFIE:  
Legea nr. 98/19.05.2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare 
 
TEMATICA 
Reguli de publicitate și transparență  – Capitolul IV – Secțiunea 3 din Legea nr. 98/19.05.2016 și Capitolul III – secțiunea 
4 din HG nr. 395/02.06.2016 
BIBLIOGRAFIE:  
Legea nr. 98/19.05.2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare 
HG nr. 395/02.06.2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 
achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/19.05.2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările 
ulterioare 
 
TEMATICA 
Dosarul achiziției și raportul procedurii de atribuire  – Capitolul IV – Secțiunea 14 din Legea nr. 98/19.05.2016 și 
Capitolul III – Secțiunea 12 din HG nr. 395/02.06.2016 
BIBLIOGRAFIE:  
Legea nr. 98/19.05.2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare 
HG nr. 395/02.06.2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 
achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/19.05.2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările 
ulterioare 
 
TEMATICA 
Contravenții și sancțiuni  – Capitolul VII din Legea nr. 98/19.05.2016  
BIBLIOGRAFIE:  
Legea nr. 98/19.05.2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare 
TEMATICA 
Contestația formulată pe cale administrativ jurisdicțională– Capitolul III din Legea 101/19.05.2016 
BIBLIOGRAFIE:  



Legea nr. 101 /19.05.2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a 
contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea 
și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor 
 
TEMATICA 
Obiectivele și atribuțiile Agenției Naționale pentru Achiziții Publice – Capitolul II OUG 13/2015 
BIBLIOGRAFIE:  
O.U.G. 13/20.05.2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, cu 
modificările și completările ulterioare 

 
  
Notă: Se studiază legislația actualizată, cu toate modificările legislative intervenite.        
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


