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Bibibliografia şi tematica propusă:
Bibliografia: 

1. Hotărârea Guvernului nr.901/2015 privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul achiziţiilor 
publice;

2. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
3. Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;
4. Legea nr. 101/2016 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. Hotărârea Guvernului nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 
achiziţiile publice.

6. Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 58/2016 din 19 septembrie 2016 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice

7. Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare.
8. H.G.R. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii 

aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile 

ulterioare;
10. Legea educatiei nationale. Legea nr. 1/2011

Tematica:
• Domeniu de aplicare conform Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.
• Reguli  generale  de  participare  şi  desfăşurare  a  procedurilor  de  atribuire  conform  Legii  nr. 

98/2016;
• Modalităţi  de  atribuire  conform  Legii  nr.  98/2016:  licitaţia  deschisă,  licitaţia  restrânsă, 

negocierea competitive, negocierea fără publicare prealabilă, procedura simplificată.
• Instrumente şi tehnici specifice de atribuire a contractelor de achiziţie publică conform Legii nr. 

98/2016: acordul –cadru, licitatia electronica.
• Organizarea  şi  desfăşurarea  procedurii  de  atribuire  conform  Legii  nr.  98/2016:  Consultarea 

pieţei, Împărţirea pe loturi, Reguli de publicitate şi transparenţă, Elaborarea documentaţiei de 
atribuire, Oferte alternative, Criterii  de calificare şi selecţie, Criterii de atribuire, Documentul 
unic de achiziţie european. E-Certis, Atribuirea contractelor de achiziţie publică şi încheierea 
acordurilor-cadru,  Finalizarea  procedurii  de  atribuire,  Informarea  candidaţilor/ofertanţilor, 
Dosarul achiziţiei şi raportul procedurii de atribuire;

• Executarea  contractului  de  achiziţie  publică/acordului-cadru conform  Legii  nr.  98/2016: 
Subcontractarea, Modificarea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru; 

• Dispoziţii generale şi organizatorice conform Hotararii Nr.395/2016;
• Planificarea  şi  pregătirea realizării  achiziţiei  publice  conform  Hotararii  Nr.395/2016:  Etapele 

procesului de achiziţie publică,  Planificarea şi pregătirea realizării achiziţiei publice,  Estimarea 
valorii achiziţiei publice şi alegerea modalităţii de atribuire, Consultarea pieţei, Documentaţia de 
atribuire;

• Realizarea achiziţiei publice conform Hotararii Nr.395/2016: Achiziţia direct, Reguli generale de 
participare la procedura de atribuire, Reguli aplicabile comunicărilor, Reguli de publicitate şi 
transparenţă,  Derularea  procedurilor  de  atribuire  (Licitaţia  deschisă,  Licitaţia  restrânsă, 
Negocierea  competitive,  Negocierea  fără  publicare  prealabilă,  Procedura  simplificată), 
Instrumente şi tehnici specifice de atribuire a contractelor de achiziţie publică (Acordul-cadru, 
Licitaţia electronica), Oferta şi documentele însoţitoare, Comisia de evaluare şi modul de lucru al 
acesteia, Procesul de verificare şi evaluare, Finalizarea procedurii de atribuire, Dosarul achiziţiei;



• Executarea  contractului  de  achiziţie  publică/acordului-cadru conform  Hotararii  Nr.395/2016: 
Subcontractarea,  Modificarea  contractului  de  achiziţie  publică/acordului-cadru,  Finalizarea 
contractului de achiziţie publică;

• Notificarea prealabilă conform Legii  nr. 101/2016:
• Contestaţia formulată pe cale administrativ-jurisdicţională conform Legii  nr. 101/2016:

Termenul de contestare şi efectele contestaţiei, Elementele contestaţiei, Soluţionarea contestaţiei, 
Suspendarea procedurii de atribuire, Termenul de soluţionare a contestaţiei, Soluţiile pe care le 
poate pronunţa Consiliul;
• Autorizarea executarii lucrarilor de constructii conform Legii  nr. 50/1991;
• Obligatii si raspunderi conform Legii nr.10/1995;
• Receptia la terminarea lucrarilor conform H.G.R. 273/1994.
• Invatamantul superior; Dispozitii generale.
• Conducerea universitatilor; Dispozitii generale; Atributiile senatului universitar, ale rectorului, 
ale consiliului de administratie, ale decanului si ale sefului de departament.
• Finantarea si patrimoniul universitatilor; Dispozitii generale.


