
             SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA ELIAS 
 

                             B-dul. Marasti, Nr. 17, Bucuresti, Sector 1 

                             Telefon 021.316.16.00; Fax: 4021.316.16.02 

       
 

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA 

pentru post vacant de 

SEF BIROU  

BIROU ACHIZITII PUBLICE 

  

• Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile 

ulterioare;  

• Hotararea 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; 

• Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac în materie de atribuire a 

contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de 

concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si 

functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor; 

• Ordonanta de Urgenta nr. 107/2017 pentru modificarea si completarea unor acte 

normative cu impact în domeniul achizitiilor publice. 

• Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 98/2017 din 14 decembrie 2017 privind 

functia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-

cadru de achizitie publica, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale si a 

contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii 

• Hotararea nr. 419/2018 din 8 iunie 2018 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare 

 

Dosar si conditii de inscriere la concurs: 

- Dosar plic 

- Cerere 

- Curiculum vitae  

- Cazier 

- Adeverinta de la medicul de familie 

- Buletin – original si copie 

- Diploma bacalaureat – original si copie 

- Diploma facultate – original si copie 

- Carnet de munca/adeverinta (dovada vechime in munca, vechime sef birou min. 6 

ani) 

- Cazier 

- Buletin 

- Taxa 50 de lei 



 

 

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA 

pentru post vacant de 

ECONOMIST I 

BIROU ACHIZITII PUBLICE 

  

• Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile 

ulterioare;  

• Hotararea 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; 

• Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac în materie de atribuire a 

contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de 

concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si 

functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor; 

• Ordonanta de Urgenta nr. 107/2017 pentru modificarea si completarea unor acte 

normative cu impact în domeniul achizitiilor publice. 

 

Dosar si conditii de inscriere la concurs: 

- Dosar plic 

- Cerere 

- Curiculum vitae  

- Cazier 

- Adeverinta de la medicul de familie 

- Buletin – original si copie 

- Diploma bacalaureat – original si copie 

- Diploma facultate – original si copie 

- Carnet de munca/adeverinta (dovada vechime in munca, vechime economist min. 5 

ani) 

- Cazier 

- Buletin 

- Taxa 50 de lei 

 

 

 

 

 



Candidatii vor depune dosarele de inscriere la sediul institutiei pana la data de  

25.08.2021  la Serviciul RUNOS. 

Relatii suplimentare se pot obtine: 

➢ la sediul unitatii din B-dul Marasti nr.17, sector 1, Bucuresti 

➢ la tel. 021.316.16.00 int.288 – Serviciul R.U.N.O.S. 

➢ pe site-ul unitatii: www.spitalul-elias.ro 

 

 

 

 

 

 

 

 


