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TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE 
CONCURS POST ȘEF SERVICIU ACHIZITII, TARIFE 

 
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 
16. Organizarea şi desfăşurarea procedurii de atribuire 
17. Criterii de calificare şi selecţie 
18. Criterii de atribuire 
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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 
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 publică 
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 
42. Licitația electronică ca etapă finală a unei proceduri offline. 
43.Întocmirea și actualizarea Programului Anual al Achiziițiilor Publice. 
44. Contractul. 
 
 

BIBLIOGRAFIE 
 

Legea nr. 98 / 2016 privind achizitiile publice 
Legea nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale 
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 



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 
Ordinul ANRMAP nr. 509/2011-privind formularea criteriilor de calificare și 
selecție; 
Ordin nr. 302/2011- al președintelui Autorității Naționale pentru 
Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice privind aprobarea 
forumlaerelor standard ale Procesului-Verbal al ședinței de deschidere a 
ofertelor și Raportului procedurii, aferente procedurilor de atribuire a 
contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de 
servicii; 
Instrucțiuni nr. 1-ANRMAP din iunie 2013, emise în aplicarea prevederilor 
art. 188 alin.(2) lit d) și art 188 alin. (3) lit. c) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune 
servicii- M.O. nr. 371/21.06.2013; 
Ordin nr. 543/2366/1446/1489/1441/879/2013- pentru aprobarea Ghidului 
privind principalele riscuri identificate în domeniul achizițiilor publice și 
recomandările Comisiei Europene ce trebuie urmate de autoritățile de 
management și organismele intermediare în procesul de verificare a procedurilor 
de achiziții publice- M.O. 481/01.08.2013. 
Codul Civil acutalizat prin Legea 287/2009 
Regulamentul Intern al Societății Salpitflor Green S.A. Pitești 
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