
 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ 

CONCURS POST INSPECTOR SPECIALITATE I/S 

 

BIBLIOGRAFIE 

- Legea 53/2003 republicată – Codul Muncii 

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

- Hotărârea Guvernului nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție 

publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Legea 99/2016 privind achizițiile sectoriale 

- Legea 100/2016 privind concediunile de lucrări și concesiunile de servicii 

- OUG 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a 

contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru 

sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii 

- Legea nr.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;  

- Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor  

- de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

 

TEMATICĂ 

 

- pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 

achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare  

- Semnificatiile termenilor si expresiilor utilizate in cadrul Legii nr. 98 /2016 privind 

achizitiile publice;  

- Autoritați contractante  

- Domeniu de aplicare. Exceptii  

- Modul de calcul al valorii estimate a achiziției. Alegerea modalitătii de atribuire.  

- Consultarea pieței  



- Reguli de elaborare a documentatiei de atribuire  

- Reguli generale de participare şi desfăşurare a procedurilor de atribuire  

- Reguli de evitare a conflictului de interese  

- Reguli aplicabile comunicărilor  

- Achiziția directă  

- Etapele procesului de achiziție publică  

- Procedurile de atribuire. Aplicarea procedurilor de atribuire  

- Organizarea şi desfăşurarea procedurii de atribuire  

- Criterii de calificare şi selecție  

- Criterii de atribuire 

- Garantia de participare si garantia de buna executie  

- Oferta si documentele insotitoare  

- Comisia de evaluare și modul de lucru al acesteia  

- Procesul de verificare și evaluare  

- Atribuirea contractelor de achiziție publică şi încheierea acordurilor-cadru  

- Finalizarea procedurii de atribuire  

- Informarea candidaților/ofertanților  

- Reguli de publicitate și transparență  

- Dosarul achiziției şi raportul procedurii de atribuire  

- Anuntul de participare 

- Proceduri de atribuire 

- Organizarea şi desfăşurarea procedurii de atribuire 

- Reguli privind atribuirea contractelor de concesiune 

- Executarea contractului de achiziție publică/acordului-cadru  

- Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziție publică  

- Contravenții şi sancțiuni  

- Modificarea contractului de achiziție  

- Remedii şi căi de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică – Notificarea 

prealabila si Contestația formulată pe cale administrativ-jurisdicțională  

- Termenul de contestare şi efectele contestației  

- Elementele contestației  

- Soluționarea contestației  

- Suspendarea procedurii de atribuire  

- Soluțiile pe care le poate pronunța Consiliul  

- Calea de atac împotriva deciziilor Consiliului  

- Praguri valorice  

- Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbați în domeniul muncii 

- Egalitatea de şanse între femei şi bărbați în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei 

- Egalitatea în activitatea economică şi în materie de angajare şi profesie 

- Dreptul la demnitatea personală 

 

 

Manager, 

Pop Răzvan Codruț 

 

     Resurse Umane, 

     Mihăilescu Simona 
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