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TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA 

PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE ECONOMIST DEBUTANT  

DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI  ACHIZITII PUBLICE, CONTRACTARI 

 

 

               II. TEMATICA : 

1. Proceduri de achiziţii publice. 
2. Modul de întocmire a documentaţiei de atribuire. 
3. Încheierea contractelor de achiziţii publice. 
4. Evaluarea ofertelor depuse în cadrul procedurilor de achiziţii publice. 
5. Contestaţiile în procedura de achiziţii publice. 

 
 
 
 
              I.  BIBLIOGRAFIE : 

 
1. O.U.G. nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor 

de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, 
aprobată cu modificări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare 

2. H.G. nr. 925 din 19 iulie 2006, pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr. 34/2006  

3. H.G. nr. 1660 /2006, pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din 
OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
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4. H.G. nr. 71/2007, pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii prevăzute în OUG nr. 34/2006; 

5. Ordinul nr. 107 din  6 iulie 2009, pentru aprobarea Regulamentului privind 
supravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor 
de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

6. Legea   nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare 
-  CAP. I – Dispoziţii generale 
-  CAP. III – Procesul bugetar ( secţiunea 1 şi secţiunea 3) 
 

7. Ordinul  nr.543/2366/1446/1489/1441/879 din 2013 al ministrului fondurilor 
europene, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administraţiei 
publice, al ministrului mediului şl schimbărilor climatice, al ministrului economiei, al 
ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului 
transporturilor pentru aprobarea Ghidului privind principalele riscuri identificate în 
domeniul achiziţiilor publice şi recomandările Comisiei Europene ce trebuie urmate 
de autorităţile de management şi organismele intermediare în procesul de verificare 
a procedurilor de achiziţii publice,  

8. O.U.G  nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente 
procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii", cu 
modificarile si completarile ulteriare  

9. H.G nr.921 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgent  a 
Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale 
aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de 
concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii 

10. Codul civil, cu modificările ulterioare -   CARTEA III – TITLUL  III – Despre contracte 
sau convenţii 

11. Ordin nr. 314/2010 al Presedintelui ANRMAP; 
12. Ordin nr. 302/2011 al Presedintelui ANRMAP; 
13. Ordin nr. 509/2011 al Presedintelui ANRMAP. 
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