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TEMATICA 

POST REFERENTT DE SPECIALITATE GRAD I 

SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE CONTRACTARE 

 

 
1. Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achizitie publica; 

2. Definitii în sensul Legi nr. 98/2016; 

3. Procedurile de atribuire reglementate de Legea nr. 98/2016 privind achizitile publice; 
4. Achizitia directă; 

5. Derularea procedurilor de achizitie publicã; 

6. Instrumente si tehnici specifice de atribuire a contractelor de achizitie publicà (Acordul-cadru,                               

Licitatia electronicã); 

7. Regulide publicitate si transparent; Initierea procedurii; 
8. Elaborarea documentatiei de atribuire; Documentul unic de achizitie European; 

9. Etapele procesului de achizitie publicã; 

10. Planificarea achizitilor publice; 

1. Intocmirea Programului anual al achizitilor publice; 

12. Comisia de evaluare si modul de lucru a acesteia; 

13. Dosarul achizitiei publice; 
14. Finalizarea contractului de achizitie publicã; 

15. Solutionarea contestatiei; Solutile pe care le poate pronunta CNSC. 

16. Activitatea de control ex ante - cap. II; 17. OMFP nr. 1792/2002, actualizat. 
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Contestațiilor, cu modificările și completările ulterioare; 

4. O.U.G. 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 
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