CERINŢELE, TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA
PENTRU POSTUL DE ȘEF BIROU DERULARE ACHIZIȚII PUBLICE
ÎN CADRUL SERVICIULUI ACHIZIȚII PUBLICE ȘI PROIECTE
I. CERINŢELE POSTULUI:
- studii superioare, profil economic sau tehnic
II. TEMATICĂ:
-

-

-

-

Legea contabilităţii (dispoziţii generale, organizarea şi conducerea contabilităţii, registrele de
contabilitate, situaţii financiare, contabilitatea trezoreriei statului şi a instituţiilor publice,
contravenţii şi infracţiuni);
Finanţele publice (dispoziţii generale, principii, reguli și responsabilități, procesul bugetar
(proceduri privind elaborarea bugetelor; calendarul bugetar; prevederi referitoare la investiții
publice, respectiv dispoziții generale, structura programelor de investiții publice, condiții pentru
includerea proiectelor de investiții în proiectul de buget, obligația ordonatorilor de credite de a
notifica prestatorilor, executanților și furnizorilor sumele cuprinse în programele de investiții
publice la credite bugetare; execuția bugetară, respectiv dispoziții generale, deschiderea de
credite bugetare, execuția bugetară, principii ale încheierii execuției bugetare; finanțele
instituțiilor publice; sancțiuni, respectiv infracțiuni și pedepse, contravenții și sancțiuni);
Atribuirea contractelor de achiziţie publică (dispoziţii generale, reguli comune aplicabile pentru
atribuirea contractului de achiziţie publică, proceduri de atribuire, modalităţi speciale de
atribuire a contractului de achiziţie publică, atribuirea contractului de achiziţie publică, dosarul
achiziţiei publice, soluţionarea contestaţiilor, contravenţii şi sancţiuni, dispoziţii finale şi
tranzitorii);
Normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică
(dispoziţii generale; criterii de calificare şi selecţie, criterii de atribuire; publicarea anunţurilor de
intenţie, de participare şi de atribuire; aplicarea procedurilor de atribuire; acordul – cadru;
garanţii; finalizarea procedurii de atribuire; monitorizarea atribuirii contractelor de achiziţie
publică; dispoziţii tranzitorii şi finale);
Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor
instituţiilor publice;
Acţiunile şi categoriile de cheltuieli, criteriile, procedurile şi limitele pentru efectuarea de plăţi în
avans din fonduri publice;
Măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani
rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante
(dispoziţii generale; contracte între profesionişti; contracte între profesionişti şi autorităţi
contractante; costurile de recuperare a creanţei; clauze contractuale şi practici abuzive;
dispoziţii procedurale).

III. BIBLIOGRAFIE:
1.

Legea nr.82/1991 - Legea contabilităţii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare –
cap. I, II, III, IV, V și VI;
2. Legea nr.500/2002 – Finanţele publice - cu modificările şi completările ulterioare – Cap. I, II, III
(secțiunea 1, secțiunea 2, secțiunea 3 – art. 38, art. 381, art. 43, art. 431, secțiunea 4 – art. 47, art.
49, art. 52, art. 61), IV, V (art. 71, art. 72)
3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 - privind atribuirea contractelor de
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de
servicii - Cap. I, II, III, IV, V, VI, IX, X, XI;

4. HOTĂRÂRE nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi
a contractelor de concesiune de servicii;
5. Ordin nr.1792/2002 - pentru aprobare Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea,
ordonanțarea si plata cheltuielilor instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
6. HG nr.264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi
limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
7. LEGE nr. 72/28.03.2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de
plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și
autorități contractante - Cap. I, II, III, IV, V şi VI
OBSERVATII: La studierea actelor normative prezentate mai sus se va ţine cont de toate
modificările şi actualizările la zi.

