Nr.2606/28.11.2019
ANUNŢ
Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificatie Bujoru cu sediul în
localitatea Tg Bujor str. G-ral Eremia Grigorescu nr. 65 judeţul Galati, organizează concurs conform
temeiului legal HG 286/2011, pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante de : 1 post Auditor , 1
post Inspector de specialitate (achizitii publice), 1 post Inspector de specialitate (marketing),1 post
Cercetator Stiintific II (Laborator material saditor,genetica, ameliorarea vitei de vie),

1 post

Asistent Cercetare Stiintifica( Laborator material saditor, genetica, ameliorarea vitei de vie), 1 post
Subinginer (Investitii), 1 post Muncitor Calificat( electrician), 1 post Muncitor Calificat( telefonist).

Concursul se va desfasura astfel:
- Inscriere concurs pana la data de 12 decembrie 2019 ,ora 1500;
- Selectia dosarelor de inscriere: 16 decembrie 2019;
- Proba scrisa în data de 20 decembrie 2019, ora 1000 ,
- Proba interviu în data de 20 decembrie 2019 , ora 13 00
Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-

Sa aiba cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Euopene sau a statelor
apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

-

Cunostinte de limba romana scris si vorbit;

-

Sa aiba varsta minima reglementata de prevederile legale;

-

Sa aiba capacitatea deplina de exercitiu;

-

Sa aiba o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza atestat pe baza
adeverintei medicale eliberate de medical de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

-

Sa indeplineasca conditiile de studii si dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice, potrivit
cerintelor postului scos la concurs;
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-

Sa nu fi fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului
ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura 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.

Dosarul pentru concurs trebuie sa contina urmatoarele acte:
-

Cerere de inscriere;

-

Copie act de identitate;

-

Copie act de nastere si casatorie;

-

Curriculum vitae;

-

Copii dupa diplomele de studii, master, doctorat, alte documente din care rezulta cursuri,
specializari efectuate si relevante, realizate la nivel national si international;

-

Copie dupa cartea de munca contrasemnata de lucratorul de personal, precum si adeverinta care sa
ateste vechimea in munca dupa caz, revisal per salariat;

-

Cazier judiciar sau declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale ,valabila pana la
prima proba a concursului;

-

Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata de catre medicul de
familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate.


AUDITOR

Conditii specifice de participare la concurs :
- studii superioare absolvite cu diploma de licenta in domeniul stiinte economice;
- vechime in specialitatea studiilor de minim 5 ani;
- certificat atestare in activitatea de audit public intern ;
- cunostinte solide de operare PC.
Probe de concurs
-Proba scrisa
- Proba orala (interviu)
Tematica si bibliografia de concurs:
1. Atributiile compartimentului de audit public intern;
2. Numirea si revocarea auditorilor interni;
3. Pregatirea profesionala continua a auditorilor interni;
4. Elaborarea planului de audit public intern;
5. Referatul de justificare si structura planului de audit public intern;
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6. Etapele misiunii de audit public intern;
7. Proceduri si documente elaborate pe parcursul desfasurarii unei misiuni de audit public intern;
8. Tipuri de audit intern;
9. Incompatibilitati referitoare la exercitarea auditului intern;
10. Contraventii si sanctiuni referitoare la auditul intern;
11. Organizarea si conducerea contabilitatii;
12. Contabilitatea Trezoreriei Statului si a institutiilor publice;
13. Dispozitii privind controlul financiar preventiv;
14. Codul Controlului Intern/ managerial;
15. Angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor in institutiile publice;
16. Principii si reguli bugetare;
17. Codul privind conduita etica a auditorului intern;
18. Atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de cesiune de lucrari publice si a
contractelor de concesiune de servicii.
19. Contractul individual de munca.
Bibliografie de concurs:
- Hotararea Guvernului nr. 1086/ 2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitatii
de audit public intern;
- Hotararea Guvernului nr. 1259/ 2012 pentru aprobarea Normelor privind coordonarea si desfasurarea
proceselor de atestare nationala si de pregatire profesionala continua a auditorilor interni din sectorul
public si a persoanelor fizice;
- Ordonanta Guvernului nr. 119/ 1999 privind auditul intern si controlul financiar preventive;
- Ordinul ministrului finantelor publice nr 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etica a
auditorului intern;
- Ordinul ministrului finantelor publice nr.923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale
referitoare la exercitarea controlului financiar preventive si a Codului specific de norme profesionale
pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar prventiv propriu;
-Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
angajarea, lichidarea,ordonantare si plata cheltuielilor institutiilor publice precum si organizarea si
raportarea angajamentelor bugetare si legale;;
-Ordinul SGG nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern /managerial, cuprinzand
standardele de control intern /managerial la entitstile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control
intern/ managerial;
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-Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe
Ionescu-Șișești și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei
alimentare;
-HG 330/ Hotărârea nr. 330/2017 privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru
Viticultură și Vinificație Bujoru.


Inspector de specialitate (achizitii publice):

- studii superioare cu diplomă de licenţă economice, administratie publica, juridice sau agronomice;
- vechime in specialitatea studiilor – minimum 3 ani;
- cunoştinţe de operare calculator – nivel avansat;
- experienţă în domeniul achiziţiilor publice – minimum 3 ani;
Probe de concurs
-Proba scrisa
- Proba orala (interviu)

Tematica de concurs
1.Scopul si principiile Legii 98 / 2016 privind achizitiile publice
2. Semnificatiile termenilor si expresiilor utilizate in cadrul Legii 98 / 2016 privind achizitiile publice
3. Autoritati contractante
4. Domeniu de aplicare. Exceptii
5. Modul de calcul al valorii estimate a achiziţiei. Alegerea modalitatii de atribuire.
6. Consultarea pieței
7. Activităţi de achiziţie centralizată
8. Reguli de elaborare a documentatiei de atribuire
9. Reguli generale de participare şi desfăşurare a procedurilor de atribuire
10. Reguli de evitare a conflictului de interese
11. Reguli aplicabile comunicărilor
12. Achizitia directa
13. Etapele procesului de achiziție publică
14. Procedurile de atribuire. Aplicarea procedurilor de atribuire
15. Servicii sociale si alte servicii specifice
16. Instrumente şi tehnici specifice de atribuire a contractelor de achiziţie publică.Organizarea şi
desfăşurarea procedurii de atribuire
17. Criterii de calificare şi selecţie
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18. Criterii de atribuire
19. Garantia de participare si garantia de buna executie
20. Documentul unic de achiziţie european. E-Certis
21. Oferta si documentele insotitoare
22. Comisia de evaluare și modul de lucru al acesteia
23. Procesul de verificare și evaluare
24. Atribuirea contractelor de achiziţie publică şi încheierea acordurilor-cadru
25. Finalizarea procedurii de atribuire
26. Informarea candidaţilor/ofertanţilor 2
27. Reguli de publicitate și transparență
28. Dosarul achiziţiei şi raportul procedurii de atribuire
29. Anuntul de participare
30. Organizarea şi desfăşurarea procedurii de atribuire
31. Executarea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru
32. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţie public
33. Contravenţii şi sancţiuni
34. Înregistrarea, reînnoirea și recuperarea înregistrării în SEAP
35. Remedii şi căi de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică - Notificarea
prealabila si Contestaţia formulată pe cale administrativ-jurisdicţională
36. Termenul de contestare şi efectele contestaţiei
37. Elementele contestaţiei 38. Soluţionarea contestaţiei
39. Suspendarea procedurii de atribuire
40. Soluţiile pe care le poate pronunţa Consiliul
41. Calea de atac împotriva deciziilor Consiliului
BIBLIOGRAFIE:
-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 ;

5

- 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 concesiune de servicii cu modificarile si completarile ulterioare ;
-O.U.G nr. 58/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra
domeniului achiziţiilor publice ;
-Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe
Ionescu-Șișești și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei
alimentare;
-HG 330/ Hotărârea nr. 330/2017 privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru
Viticultură și Vinificație Bujoru.


Inspector de specialitate (marketing):

-studii superioare cu diplomă de licenţă sau echivalentă
- experienta in vanzari - minim 3 ani
- cunoașterea legislației comerciale și cu privire la contracte, a legislației privind publicitatea, abilități de
comunicare, bun negociator;
- cunostinţe de limba engleză/franceza scris, vorbit și citit;
- cunostinte solide operare PC (Microsoft Office, Internet);
Probe de concurs
-Proba scrisa
- Proba orala (interviu)
BIBLIOGRAFIE:
-regulile generale privind încheierea contractelor în activitatea comercială, mecanismul încheierii
contractului reglementat de noul cod civil;
- Legea nr. 3/1988 privind incheierea si executarea contractelor economice(CAPITOLUL II Regimul
general al contractelor economice)
-Legea nr. 148/2000 privind publicitatea;
- Legea nr. 158/2008 privind publicitatea înșelătoare şi publicitatea comparativă;
- Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianți şi
consumatori ;
-Legea nr. 296/2004- privind Codul Consumului
- Legea nr. 363/2007- privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu
consumatorii
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-Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe
Ionescu-Șișești și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei
alimentare;
-HG 330/ Hotărârea nr. 330/2017 privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru
Viticultură și Vinificație Bujoru.


Cercetator Stiintific II (Laborator material saditor,genetica, ameliorarea vitei de vie),

Conditii specifice de participare la concurs :
- studii superioare in Agronomie sau Biologie,
-master in Agricultura sau Biologie
-doctorat;
-grad CS II obtinut ;
-activitate in Cercetare de minim 6 ani.
Probe de concurs:
-Proba scrisa
- Proba orala (interviu)
TEMATICĂ DE CONCURS :
1. Cromozomii funcţia ereditarǎ- mitoza şi meioza; structura şi funcţiile genei, acizii nucleici(ADN,ARN)
2. Codul genetic şi sinteza proteinelor;
3. Mutaţiile şi factorii mutageni;
4. Ameliorarea viţei de vie;
5. Obţinerea culturilor ȋn vitro;
6. Metode ce cercetare folosite ȋn ampelografie
7. Producerea materialului sǎditor viticol certificat, liber de viroze şi micoplasme;
BIBLIOGRAFIE:
- Genetica- P. Raicu, ed. Didacticǎ şi pedagogicǎ Bucureşti, 1967;- Genetica – C. Pamfil, ed. Didacticǎ şi pedagogicǎ Bucureşti, 1974;
- Ameliorarea plantelor Horticole şi tehnicǎ experimental;
- Ampelografie, Doina Damian si colab. , Ed. Pim Iaşi ,2011;
-Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe
Ionescu-Șișești și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei
alimentare;
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-HG 330/ Hotărârea nr. 330/2017 privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru
Viticultură și Vinificație Bujoru.


Asistent Cercetare Stiintifica( Laborator material saditor, genetica, ameliorarea vitei de vie)

Conditii specifice de participare la concurs :
-studii superioare in Agronomie sau Biologie,
- master sau masterand in Agricultura sau Biologie;
- vechime minim 3 ani;
Probe de concurs:
-Proba scrisa
- Proba orala (interviu)
TEMATICĂ DE CONCURS
-Producerea materialului sǎditor viticol( biologia ȋnmulţirii viţei de vie;pepiniera viticolǎ; tehnologia
producerii butaşilor portaltoi; tehnologia producerii coardelor altoi; Tehnologia producerii viţelor altoite;
-Producerea materialului sǎditor viticol certificat, liber de viroze şi micoplasme;
- Cromozomii funcţia ereditarǎ- mtoza şi meioza; structura şi funcţiile genei, acizii nucleici.
BIBLIOGRAFIE:
- Viticultura-C. Tardea, L. DEJEU, ed. Didactica şi Pedagogicǎ Bucureşti, 1995;
- Genetica – C. Pamfil, ed. Didacticǎ şi pedagogicǎ Bucureşti, 1974.
- Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice
Gheorghe Ionescu-Șișești și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și
industriei alimentare;
-HG 330/ Hotărârea nr. 330/2017 privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru
Viticultură și Vinificație Bujoru.


Subinginer ( sector Investitii)

Conditii specifice de participare la concurs :
-

diploma de absolvire a studiilor de scurta durata in specialitate-studii superioare in domeniul
constructiilor si instalatiilor,

-

vechime minim 5 ani.

Probe de concurs:
-Proba scrisa
- Proba orala (interviu)
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BIBLIOGRAFIE:
- HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, modificata si completata cu Legea nr. 177/2015;
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata;
-Ordin 28611/09.10.2009 pentru aprobarea normelor privind Otganizarea efectuarea inventarierii
elementelor de natura activelor, datoriilor capitalurilor proprii;
-Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe
Ionescu-Șișești și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei
alimentare
-HG 330/ Hotărârea nr. 330/2017 privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru
Viticultură și Vinificație Bujoru


Muncitor Calificat (electrician):

Conditii specifice de participare la concurs :
-studii medii/scoala profesionala;
- diploma/ certificat de calificare in domeniu;
- vechime in specialitatea studiilor de minim 3 ani;
Probe de concurs:
-Proba scrisa
- Proba orala (interviu)
BIBLIOGRAFIE:
-Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca;
- Hotararea nr. 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de
catre lucratori a echipamentelor de munca;
-Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe
Ionescu-Șișești și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei
alimentare;
-HG 330/ Hotărârea nr. 330/2017 privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru
Viticultură și Vinificație Bujoru.


Muncitor Calificat (telefonist):

Conditii specifice de participare la concurs :
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-studii medii/scoala profesionala;
- calificare telefonist;
-experienta in vanzari, lucrul cu casa de marcat si gestiune.
Probe de concurs:
-Proba scrisa
- Proba orala (interviu)
Tematica:
-Atributiile si responsabilitatile telefonistei in domeniul securitatii si sanatatii in munca
-Modul de operare a Centralei telefonice LG LKD- 30DS.
BIBLIOGRAFIE:
-Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca;
-Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții;
- OG nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor ;
-OG nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă;
-Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe
Ionescu-Șișești și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei
alimentare;
-HG 330/ Hotărârea nr. 330/2017 privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru
Viticultură și Vinificație Bujoru.
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