
 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA/TEMATICA  

pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie de  

consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional asistent,  

în cadrul Biroului Achiziții Publice al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe 

 

 

 

1. Constituţia României, republicată,  

2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:  

Partea I: (art.3, art.5)  

Partea III: (art.75-110, art. 129-130, art.154-163, art. 195-196, art. 243-244) 

Partea VI: Titlul I  şi Titlul II (art.365-537) 

 

3. Ordonanța nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare 

 

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

republicată, cu modificările și completările ulterioare 

 

5. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare 

Capitolul I: Secțiunea 1, Secțiunea 3, Secțiunea 4(subsecțiunile 1,3,4,5,6) 

Capitolul II: Secțiunea 1, Secțiunea 4, 

Capitolul III: Secțiunea 1 (subsecțiunile 1,2,7,9,10), Secțiunea 2 (subsecțiunea 1) 

Capitolul IV: Secțiunea 4, Secțiunea 6 (subsecțiunile 1,2,3), Secțiunea 7, secțiunea 11, 

Secțiunea 12 

Capitolul V: Secțiunea 2 

 

6. Normele Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 

achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016, aprobate prin H.G. nr. 395/2016, cu 

modificările și completările ulterioare 

Capitol II: Secțiunea 14, Secțiunea 2, Secțiunea 4 (subsecțiunile 1,2,3, 4,5)  

Capitol III: Secțiunea 1, Secțiunea 5 (subsecțiunile 1,2,6, 8), Secțiunea 6, secțiunea 7 

(subsecțiunile 1,3), Secțiunea 8, Secțiunea 9, Secțiunea 10, Secțiunea 11, 

Capitol IV: Secțiunea 1, Secțiunea 4  

 

 

Tematica 

 

•••• Obiectul de reglementare și principiile generale aferente legislației din domeniul 

achizițiilor publice, conform Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

•••• Semnificațiile termenelor și expresiilor utilizate în cadrul Legii nr. 98/2016 privind 

achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

•••• Domeniul de aplicare și excepțiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

•••• Modul de stabilire a valorii estimate a achiziției și alegerea modalității de atribuire a 

contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, conform Legii nr. 98/2016 privind 



achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare și Normele Metodologice 

adoptate prin H.G. nr.395/2016; 

•••• Regulile de elaborare a documentației de atribuire, stabilirea criteriilor de calificare și 

selecție, respectiv a criteriilor de atribuire, elaborarea documentului unic de achiziție 

european, conform Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi 

completările ulterioare și Normele Metodologice adoptate prin H.G. nr.395/2016; 

•••• Regulile și condițiile de organizare și desfășurare a procedurilor de atribuire, conform 

Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare și 

Normele Metodologice adoptate prin H.G. nr.395/2016; 

•••• Regulile și condițiile de participare la procedurile de atribuire, conform Legii nr. 98/2016 

privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare și Normele 

Metodologice adoptate prin H.G. nr.395/2016; 

•••• Achiziția directă, conform Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi 

completările ulterioare și Normele Metodologice adoptate prin H.G. nr.395/2016; 

•••• Oferta și documentele însoțitoare, conform Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu 

modificările şi completările ulterioare și Normele Metodologice adoptate prin H.G. 

nr.395/2016; 

•••• Procesul de verificare și evaluare a ofertelor, conform Legii nr. 98/2016 privind achizițiile 

publice, cu modificările şi completările ulterioare și Normele Metodologice adoptate prin 

H.G. nr.395/2016; 

•••• Finalizarea procedurii și atribuire a contractelor/acordurilo-cadru de achiziție publică, 

conform Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările 

ulterioare și Normele Metodologice adoptate prin H.G. nr.395/2016; 

•••• Executarea și modificarea contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, conform 

Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare și 

Normele Metodologice adoptate prin H.G. nr.395/2016; 

•••• Drepturile și libertățile fundamentale; 

•••• Reglementări privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul 

muncii; 

•••• Reglementări privind funcționarii publici; 

•••• Reglementări specifice aplicabile administrației publice locale; 

•••• Reglementări privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor și libertăților 

fundamentale ale omului, prevenirea și combaterea incitării la ură și discriminare 

 

 

 

 

 

 


