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Programa analitică 
(tematica) 

 

Tematica urmează a fi discutată şi analizată într-un format de 4 ateliere, fiecare 
dintre acestea având alocate un număr de 2 ore. Verificarea cunoștințelor se va 
realiza, pe parcursul derulării celor 4 ateliere, prin prezentarea de referate/analize, 
precum și pe baza participării active a cursanților la soluționarea spețelor 
prezentate, precum și prin intermediul unei evaluări finale (test grilă).  
 
I) ATELIERUL 1 (2 ORE) –  
CARACTERISTICILE CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ. 
IDENTIFICAREA OBIECTULUI CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ  
1.1. Noţiunea, caracterele juridice şi părţile contractului de achiziţie publică 
1.2. Incidenţa regulilor referitoare la asimilarea contractului de achiziție publică cu 
actul administrativ 
1.3. Categorii de contracte de achiziţie publică prin prisma obiectului, Codul CPV, 
Praguri, Valoarea estimată a achiziţiei publice 
1.4. Regula imperativă a achiziţiei unice 
Jurisprudență CJUE cu relevantă asupra tematicii și norme specifice de 
transpunere în legislația românească. 
 
II) ATELIERUL 2 (2 ORE) –  
CATEGORIILE DE REGULI CARE GUVERNEAZĂ SEMNAREA CONTRACTULUI 
DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ  
2.1. Regimul juridic reglementat de: 
- directivele privind achizițiile publice;  
- anumite principii ale TFUE; 
- norme naționale 
2.2. Autonomia regimurilor de atribuire a contractului de achiziție publică  
Jurisprudența CJUE cu relevantă asupra tematicii și norme specifice de 
transpunere în legislația românească. 
 
III) ATELIERUL 3 (2 ORE) –  
MODIFICAREA CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ 
3.1. Clauza de revizuire 
3.2. Necesitatea contractării unor produse, servicii şi/sau lucrări suplimentare 
3.3. Circumstanțele neprevăzute 
3.4. Modificări care au drept efect creşteri minore ale preţului contractului 
3.5. Înlocuirea contractantului privat 
Jurisprudența CJUE cu relevantă asupra tematicii și norme specifice de 
transpunere în legislația românească. 

Denumirea disciplinei DREPTUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE 

Anul calendaristic 2021 
Anul de 
formare 

II 
Forma de evaluare finală (N / C) 

(N – notă  C – calificativ) 
N 

Regimul disciplinei {OB-obligatorie, OP-opţională, F- facultativă} OP 

Total ore prevăzute pentru disciplină în planul de formare 8 

Formator Av. Bogdan Teodorescu  



IV) ATELIERUL 4 (2 ORE) 
ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ 
4.1. Cazuri speciale de încetare a contractului de achiziţie publică înainte de termen 
4.2. Consideraţii despre nulitatea contractului de achiziţie publică 
Jurisprudența CJUE cu relevantă asupra tematicii și norme specifice de 
transpunere în legislația românească. 

 
Bibliografia 

În vederea pregătirii cursanții vor putea consulta lucrări de specialitate sau orice altă 
documentaţie ce va fi adusă la zi în raport cu modificările legislative intervenite până la data 
publicării anunţului privind organizarea examenului de absolvire a I.N.P.P.A. 
Obligatoriu: 
1. Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice 
2. 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 
3. Hotărârea Guvernului 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 
4. Directiva 2014/24/UE privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE 
5. Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) 
Recomandări: 

1. M.A. Rațiu, Dreptul achizițiilor publice, Volumul 1, edițiile a 2-a sau a 3-a 

revizuite, Universul Juridic, București, 2018/2020  

 

Lista materialelor 
didactice necesare 

1. Suportul de curs elaborat pentru cursul INPPA 
2. Reperele legislative mai sus indicate 

 
Data completării: 11.01.2021      Formator: Av. Bogdan TEODORESCU 

La evaluare se iau în considerare: 
 

Ponderea în notare, exprimată in  % 
{total=100%; se completează numai 
elementele care sunt incidente)  

- răspunsurile la aplicațiile practice în cadrul atelierelor 
- evaluarea continuă a cunoștințelor în cadrul atelierelor 

65 % 

- activităţile gen teme / referate / eseuri etc. - 
- test grilă 35 % 

Cerinţe minime pentru promovare: 
- Cunoștințe elementare la materia ce formează obiectul de studiu  
- Stăpânirea acceptabilă a categoriilor si conceptelor fundamentale  
- Raspunsurile să nu cuprindă erori grave 

- Activitate minimă la activitățile practic-aplicative 
50 % 

*potrivit Regulamentului I.N.P.P.A., prezența nu poate fi mai mică de 50% 

Cerință de prezență stabilită de formator*: 


