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BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ CONCURS

pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de Inspector de specialitate din

cadrul Compartimentului Achizitii Publice

1. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

2. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 privind Normele metodologice a

aplicare a prevederile referitoare la atribuirea contractului de achiziție

publica/acordului cadru din Legea nr. 98/2016

3. OUG nr. 101/2016 privind remediile si căile de atac in materie de

atribuire a contractelor de achiziție publica, a contractelor sectoriale si a

contractelor de concesiune de lucrări si concesiune de servicii, precum si

pentru organizarea si funcționarea Consiliului National de Soluționare a

Contestațiilor.

4. OUG nr. 98/2017 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale

aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publica, a

contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de

concesiune de servicii cu modificările si completările ulterioare.

5. OUG nr. 58/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative

cu impact asupra domeniului achizițiilor publice.
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TEMATICA DE CONCURS

pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de Inspector de specialitate din

cadrul Compartimentului Achizitii Publice

1. Principiile in achizițiile publice.

2. Planificarea achizițiilor publice.

3. Procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publica.

4. Elaborarea documentației de atribuire a contractelor de achiziție publica.

5. Inițierea si lansarea procedurii.

6. Derularea procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publica.

7. Atribuirea contractului de achiziție publica.

8. Soluționarea contestațiilor.

9. Derularea si finalizarea contractului.

10. Verificarea aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a

contractelor de achiziție publica.

11. Licitația electronica ca etapa finala a unei proceduri offline.

12. Procesul bugetar.

13. Prevederi referitoare la investițiile publice.



14. Principii in execuție bugetar.

15. Întocmirea si actualizarea Programului Anual al Achizițiilor Publice.


