
 
 
 
 
 
 
 

CERINȚELE, BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA  

PENTRU POSTUL DE CONSILIER  JURIDIC SPECIALIST ÎN CADRUL  

SERVICIULUI ACHIZIȚII PUBLICE ȘI PROIECTE  

 

I. CERINȚELE POSTULUI: 

 Studii superioare juridice absolvite cu diplomă de licență în specialitatea ”Drept” 

II. BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ: 

1. Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare: 

   - art. 2-5, art. 9-12;  

2. Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național al Registrului Comerțului și a 
oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale, aprobat prin Ordinul ministrului justiției 
nr. 1082/C/2014, cu modificările și completările ulterioare: 
      - Cap. I; Cap. II; Cap. III art. 6-18; art. 21-22; 

3. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare:  

 -  art. 2-4; art. 7-25; art. 68-79; art. 104; art. 113-119; art. 131-161;  art. 163-192; art. 207-223. 

4. H.G. nr. 395/2016 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, cu modificările și completările ulterioare: 

 - art. 8-15; art. 18-19; art. 20-27; art. 35-45; art. 54-72; art. 101-111; art. 132-147; art. 150-161; art. 
164-166.  

5. 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, cu modificările și completările ulterioare: 

- art. 8-21; art. 59-60. 

 
6. Ordinul MFP nr.1792/2002  -  pentru aprobare Normelor metodologice privind angajarea, 

lichidarea,  ordonantarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
     - Cap.3; Cap.4. 

 
7. Legea nr.500/2002 privind finanţele publice cu modificările şi completările ulterioare. 

     - art. 4-7; art.34-38; art.62 

 

 

 

OBSERVAȚII. La studierea actelor normative prezentate mai sus se va ține cont de toate modificările și 
actualizările la zi 
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