
 

 

Tematică și bibliografie 
pentru concursul de ocupare a postului de Inginer grad I 

 din cadrul Biroului achiziţii publice   
 

TEMATICĂ 

1. Proceduri de atribuire in conformitate cu Legea 98/ 2016 privind achizițiile publice. 

2. Reguli comune aplicabile pentru atribuirea contractului de achiziţie publică  

3. Tipuri de contracte in achizitiile publice 

4. Reguli de estimare a valorii contractului de achiziţie publică 

5. Reguli de elaborare a documentaţiei de atribuire 

6. Reguli speciale de transparenţă aplicabile achiziţiei publice de servicii de publicitate 

media 

7. Continutul documentatiei de atribuire  pentru achizitiile publice  prin procedurile de 

achizitie publica  

8. Selectarea in functie de pragurile valorice a procedurilor de achizitie publica şi   

aplicarea lor  pentru atribuirea contractului de achiziţie publică (produse, servicii,  

lucrari) 

9. Evaluarea ofertelor şi atribuirea contractului de achiziţie publică. 

10. Remediile, căile de atac și procedura de soluționare a acestora, pe cale administrativ-

jurisdicțională sau judiciară, în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică. 

11. Intocmirea planului anual de Achizitii publice; 

12. Organizarea si funcţionarea CERONAV. 

 

BIBLIOGRAFIE 

1. Legea 98/ 2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;  

2. Hotărârea Guvernului 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului –cadru din Legea 

98/2016, cu modificările și completările ulterioare; 

3. Legea 101/2016 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, cu modificările și completările ulterioare. 

4. LEGEA  nr. 500/2002 privind finanţele publice cu modificarile si completarile ulterioare ; 

5. Ordin 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii 

elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii; 

6. HOTARARE nr. 449 din 10 aprilie 2003 privind organizarea si functionarea Centrului Roman 

pentru Pregatirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV 

 

          


