
Direcţia Juridică şi Resurse Umane 

Serviciul resurse umane  

Compartimentul personal 

 

 

ANUNŢ PROMOVARE PERSONAL CONTRACTUAL 

 

 

Universitatea ,,Dunărea de Jos“ din Galaţi organizează în data de 22.09.2017 

examen de promovare pe următoarele posturi: 

 

1.ADMINISTRATOR FINANCIAR I (S) – DEPARTAMENTUL  DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

LA DISTANŢĂ ŞI FRECVENŢĂ REDUSĂ – 1 POST 

• Locul desfășurării examenului: Departamentul de învăţământ  la distanţă şi frecvenţă 

redusă 

• Ora:10,00 

TEMATICA  
A. 1. Facultatea – definiţie, înfiinţare, organizare, desfiinţare; 

    2. Departamentul – definiţie, înfiinţare, organizare, desfiinţare;  

    3. Structura anului universitar; 

    4. Organizarea programelor de studii ID/IFR.  

B. 1. Calitatea de student; 

    2. Finalizarea studiilor; 

    3. Statutul financiar al studentului. 

C. 1. Atribuţiile DIDFR; 

    2. Atribuţiile facultăţii; 

    3. Baza de organizare a programelor de studii ID/IFR; 

    4. Personalul didactic implicat în activităţile ID și IFR. 

D. 1. Autorizarea provizorie, acreditarea și evaluarea periodică a programelor de studii ID/IFR; 

        2. Elaborarea planurilor de învăţământ ID/IFR. 

        3. Concursul de admitere 

E. 1. Ghid de utilizare a platformei MOODLE pentru studenţi; 

       2. Ghid de utilizare a platformei MOODLE pentru profesori; 

       3. Administrarea  platformei MOODLE. 

F. 1. Întreţinerea și actualizarea paginii web a DIDFR. 

 

BIBLIOGRAFIE 
A. Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare: 

- Titlul III – Învăţământul superior 

o Capitolul II – Structura organizatorică a instituţiilor de învăţământ superior 

o Capitolul III – Organizarea studiilor universitare; 

B. Regulamentul Activității Universitare a Studenților (RAUS 2017) 

C. Regulament privind organizarea, desfășurarea și normarea activităţilor didactice la formele de 

învăţământ la distanţă și cu frecvenţă redusă, Anexa 1 la HS nr. 42/04.04.2013; 

D. Metodologia de organizare a programelor de studii la învăţământul la distanţă și la învăţământul cu 

frecvenţă redusă, Anexa 1 la HS nr. 51/28.05.2013; 

E. Platforma MOODLE https://www.idd.ugal.ro/mdl/  (instrucţiuni de utilizare); 

F. Administrarea site-ului http://www.idd.ugal.ro/idd/index.htm. 

  Modalitatea de desfăşurare a examenului: probă scrisă. 

 

2.ADMINISTRATOR PATRIMONIU II (S) – FAC. DE INGINERIE ȘI AGRONOMIE 

DIN BRĂILA – 1 POST 

• Locul desfășurării examenului: Secretariat Fac. de Inginerie și Agronomie din 

Brăila 

• Ora:10,00 



TEMATICA 
1. Răspunderea materială, disciplinară, administrativă, penală sau civilă pentru încălcarea dispozițiilor legale cu 

privire la gestionarea bunurilor. 

2. Constituirea de garanții conform Legii Nr.22/18.11.1969. 

3. Drepturi și obligații în legătură cu primirea, păstrarea și eliberarea bunurilor materiale. 

4. Obligațiile generale ale angajatorului de a asigura securitatea și sănătatea în muncă. 

5. Legea Nr.319/14.07.2006 privind securitatea și sănătatea în muncă - Servicii de prevenire și protecție. 

6. Primul ajutor, stingerea incendiilor, evacuarea lucrătorilor. 

7. Accesul la informații prin intermediul bazelor de date știintifice online. 

8. Managementul riscului n sectorul ,,Relații cu publicul,, al bibliotecii universitare. 

9. Cataloage de bibliotecă. Catalog electronic, catalog tradițional: avantaje și dezavantaje, regăsirea 

informațiilor, facilități oferite utilizatorilor. 

 

BIBLIOGRAFIE 

1. Legea Nr.22/ 18.11.1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu 

gestionarea bunurilor materiale; 

2. Legea Nr.54/1994 pentru modificarea unor prevederi din Legea Nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, 

constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor materiale Publicată în: Monitorul 

Oficial Nr.181 din 15 iulie 1994; 

3. H.C.M.2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale; 

4. Ordinul nr.1753/2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor 

de activ și de pasiv; 

5. Legea Nr.319/14.07.2006 privind securitatea și sănătatea în muncă; 

6. Biblioteconomie: manual coord. Silvia Nestorescu și Gheorghe Iosif Bercan. Bucuresti: ABBPR,1994; 

7. Dediu, Liviu – Iulian. Managementul serviciilor pentru utilizatori în bibliotecile contemporane. Bucuresti: 

ABBPR, 2012; 

8. Iepureanu,Viorica; Enescu, Alexandra. Direcții și strategii de dezvoltare a colecțiilor în bibliotecile 

universitare. Constanța: Ex Ponto, 2001; 

Modalitatea de desfăşurare a examenului: probă scrisă. 

 

3.ADMINISTRATOR PATRIMONIU II (S) – COMPARTIMENT ADMINISTRATIV 

BRĂILA 

• Locul desfășurării examenului: Compartiment administrativ Brăila 

• Ora:10,00 

 

TEMATICA 

1. Răspunderea materială, disciplinară, administrativă, penală sau civilă pentru încălcarea dispozițiilor legale cu 

privire la gestionarea bunurilor. 

2. Constituirea de garanții conform Legii Nr.22/18.11.1969. 

3. Drepturi și obligații în legătură cu primirea, păstrarea și eliberarea bunurilor materiale. 

4. Obligațiile generale ale angajatorului de a asigura securitatea și sănătatea în muncă. 

5. Legea Nr.319/14.07.2006 privind securitatea și sănătatea în muncă - Servicii de prevenire și protecție. 

6. Primul ajutor, stingerea incendiilor, evacuarea lucrătorilor. 

 

BIBLIOGRAFIE 

1. Legea Nr.22/ 18.11.1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu 

gestionarea bunurilor materiale; 

2. Legea Nr.54/1994 pentru modificarea unor prevederi din Legea Nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, 

constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor materiale Publicată în: Monitorul 

Oficial Nr.181 din 15 iulie 1994; 

3. H.C.M.2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale; 

4. Ordinul nr.1753/2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor 

de activ și de pasiv; 

5. Legea Nr.319/14.07.2006 privind securitatea și sănătatea în muncă; 

Modalitatea de desfăşurare a examenului: probă scrisă. 

 



4. SECRETAR II (S) – FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE, SOCIALE ŞI 

POLITICE 

• Locul desfășurării examenului: Departamentul de ştiinţe administrative şi studii 

regionale 

• Ora:10,00 

 

BIBLIOGRAFIE 
- Legea Educației Naționale nr.1/2011 cu completările ulterioare 

- Regulamentul activității universitare a studentilor 2017 

- Îndreptar ortografic, ortoepic și de punctuație (ediția a V-a), Iorgu Iordan, Editura Univers 

Enciclopedic, 2001 

- Microsoft Office 2010, Windows. 

 

TEMATICĂ 
Activitatea de secretariat: 

- Redactarea documentelor în Word; 

- Realizarea lucrărilor specifice începutului fiecărui an universitar; 

- Regulamentul activității universitare a studenților: 

- Drepturi, obligații, sancțiuni; 

- Statutul financiar al studentului; 

- Finalizarea studiilor. 

Modalitatea de desfăşurare a examenului: probă scrisă. 

 

 

 

5. ADMINISTRATOR PATRIMONIU I (S) – FACULTATEA DE LITERE 

• Locul desfășurării examenului: AS 108 

• Ora:10,00 

 

TEMATICĂ 
1. Inventarierea patrimoniului 

2. Gestiune 

3. Comunicare şi comunicaţie în secretariat 

 

BIBLIOGRAFIE 

 
Ecaterina Ivanov, Patrimoniul societatilor comerciale, Editura Hamangiu, Iași, 2008 

Prof. univ. dr. Anton Trăilescu, Drept administrativ, ediția 4, curs universitar, Editura: CH Beck, București, 

2010 

Prof. univ. dr. Marilena Mironiuc, Gestiunea financiar-contabilă a intreprinderii, Curs PMP, 2014 

Dumitru Iacob, Diana-Maria Cismaru, Remus Pricopie, Relaţiile publice. Coeziune şi eficienţă prin 

comunicare, Curs universitar, 2011 

Alistar Victor, Popescu-Slăniceanu Ion, Protocol corespondenţă, secretariat în Administraţia Publică, 

Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000 

ORDIN Nr. 3.471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor 

fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice – actualizat 2015 Ordonanţa Guvernului, nr. 81/2003, 

privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 

493/2003, cu modificările şi completările ulterioare. 

Modalitatea de desfăşurare a examenului: probă scrisă. 

 

 

6. ADMINISTRATOR PATRIMONIU II (S) – SERVICIUL ACHIZIŢII 

• Locul desfășurării examenului: Serviciul achiziţii 

• Ora:10,00 



TEMATICĂ 
• 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; 

 

BIBLIOGRAFIE 
• Hotărârea Guvernului nr.901/2015 privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul achiziţiilor 

publice; 

• Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 

• Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii; 

• 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; 

• 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. 

• 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. 

Modalitatea de desfăşurare a examenului: probă scrisă. 

 

7. ADMINISTRATOR PATRIMONIU II (S) – SERVICIUL ACHIZIŢII 

• Locul desfășurării examenului: Serviciul achiziţii 

• Ora:10,00 

 



TEMATICĂ 
• 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; 

 

BIBLIOGRAFIE 
• Hotărârea Guvernului nr.901/2015 privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul achiziţiilor 

publice; 

• Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 

• Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii; 

• 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; 

• 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. 

• 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. 

Modalitatea de desfăşurare a examenului: probă scrisă. 

 

8. ADMINISTRATOR PATRIMONIU II (S) – SERVICIUL ACHIZIŢII 

• Locul desfășurării examenului: Serviciul achiziţii 

• Ora:10,00 

 



TEMATICĂ 
• 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; 

 

BIBLIOGRAFIE 
• Hotărârea Guvernului nr.901/2015 privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul achiziţiilor 

publice; 

• Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 

• Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii; 

• 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; 

• 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. 

• 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. 

 

Modalitatea de desfăşurare a examenului: probă scrisă. 

 

9. ADMINISTRATOR PATRIMONIU I (S) – SERVICIUL ACHIZIŢII 

• Locul desfășurării examenului: Serviciul achiziţii 

• Ora:10,00 



TEMATICĂ 

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

publice; 

• Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 

• Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii; 

• 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; 

• 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. 

• 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. 

Modalitatea de desfăşurare a examenului: probă scrisă. 
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