Anexa nr. 1
TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE
în vederea ocupării a 4 posturi de ofițeri de execuție (ofițer specialist I pozițiile 251
și 251/c și ofițer principal I pozițiile 252 și 252/a) din cadrul
Serviciului Achiziții Publice
1. LEGE nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice;
Tematica:
Capitolul I Dispoziții generale:
Secţiunea 1 Obiect, scop și principii - integral
Secţiunea a 2- a Definiții - integral
Secţiunea a 3- a Autorități contractante - integral
Secţiunea a 4- a Domeniu de aplicare- integral
Secţiunea a 5- a Exceptări- integral
Secţiunea a 8-a Activități de achiziție centralizate și achiziții comune ocazionale- integral
Capitolul II Reguli generale de participare și desfășurare a procedurilor de atribuire: - integral
Capitolul III Modalități de atribuire:
Sectiunea 1 Procedurile de atribuire (cu excepția paragrafului 6 și paragrafului 8)
Secţiunea a 2-a Instrumente și tehnici specifice de atribuire a contractelor de achiziție publică:
Paragraful 1 Acordul cadru și Paragraful 3 Licitația electronică
Capitolul IV Organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire (cu excepția Secţiunii a 9-a și
Secţiunii a 10-a)
Capitolul V Executarea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru - integral
Capitolul VI Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziție publică - integral
2.LEGE nr. 101 din 19 mai 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;
Tematica:
Capitolul I Dispoziții generale – integral
Capitolul III Contestația formulată pe cale administrativ-jurisdicțională – integral
Capitolul IV Calea de atac împotriva deciziilor Consiliului – integral
Capitolul VI Sistemul de remedii judiciar - Secţiunea 1 Contestația formulată pe cale judiciară-integral
3. Anexa la HOTĂRÂREA DE GUVERN nr. 395 din 2 iunie 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;
Tematica:
Capitolul II Planificarea și pregătirea realizării achiziției publice – integral
Capitolul III Realizarea achiziției publice – integral
Capitolul IV Executarea contractului de achiziție publică/acordului-cadru – integral
4. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ A GUVERNULUI nr. 98 din 14 decembrie 2017 privind funcția
de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a
contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de
servicii
Tematica:
Capitolul II Activitatea de control ex ante - integral
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5.Anexa nr. 1 la HOTĂRÂREA DE GUVERN nr. 419 din 8 iunie 2018pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență nr. 98/2017 privind funcția de control
ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a
contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de
servicii
Tematica:
Capitolul II Desfășurarea activității de control ex ante al documentației de atribuire, anunțului de
participare/ de participare simplificat/de concurs/de concesionare, al anunțului de tip erată și al
propunerii de răspuns la solicitările de clarificări/informații suplimentare - integral
Capitolul III Desfășurarea activității de control al procesului de evaluare a ofertelor/candidaturilor și
de atribuire a contractului - integral
Capitolul IV Aspecte specifice ale controlului ex ante al procedurilor de negociere fără publicare
prealabilă și al modificărilor contractuale - integral
Capitolul V Avizul conform al ANAP - integral
Capitolul VI Procedura de conciliere - integral
6. ORDONANȚA GUVERNULUI nr. 119 din 31 august 1999, republicată, privind controlul intern
si controlul financiar preventiv;
Tematica:
Articolul 2 Definiții- integral
Articolul 3 Obiectivele generale ale controlului intern/managerial- integral
Articolul 6 Obiectul controlului financiar preventiv- integral
7. ORDINUL MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE nr.1792 / 2002pentru aprobarea
Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor
publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
Tematica:integral
8. HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 264 din 13 martie 2003 privind stabilirea acţiunilor şi
categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plati în avans din
fonduri publice;
Tematica:integral
9.LEGEAnr.500 din 11 iulie 2002privind finanţele publice;
Tematica:Secţiunea a 4- aExecuţia bugetară – art. 52
10. LEGE nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare;
Tematica: Capitolul II Îndatoririle și drepturile cadrelor militare - integral
11. Anexa nr. 1 la HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1.490 din 9 septembrie 2004 pentru
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a organigramei Inspectoratului General
pentru Situații de Urgență
Tematica:
Capitolul II Atribuții - art. 11 (atribuții generale)
Capitolul III Organizare și funcționare - integral
Capitolul IV Personalul, drepturile și îndatoririle acestuia pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice integral
Notă: se va studia legislația actualizată la data publicării anunțului, cu toate evenimentele
legislative intervenite.
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