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Tematica urmează a fi abordată într-un format de 4 ateliere, fiecare dintre 
acestea având alocate un număr de 2 ore. Verificarea cunoştinţelor se va 
realiza, pe parcursul derulării celor 4 ateliere, prin rezolvarea unor teste grilă 
(3 variante de răspuns - 1 sau 2 variante corecte). 

ATELIERUL 1 (2 ORE) - CARACTERISTICILE CONTRACTULUI DE ACHIZITIE 
PUBLICĂ. IDENTIFICAREA OBIECTULUI CONTRACTULUI DE ACHIZITIE 
PUBLICĂ . 

Noţiunea , caracterele juridice şi părţile contractului de achiziţie publică 
Incidenţa regulilor referitoare la asimilarea contractului de achiziţie publică cu actul 
administrativ 
Categorii de contracte de achiziţie publică prin prisma obiectului 
Codul CPV 
Praguri 
Valoarea estimată a achiziţiei publice 
Chei de interpretare a regul ii achiziţiei unice 
Jurisprudenţa CJUE care a clarificat şi detaliat conceptele + explicaţii 

teoretice privind specificul normelor de transpunere în legislaţia românească; 
jurisprudenţa naţională. 

ATELIERUL 2 (2 ORE) - CATEGORIILE DE REGULI CARE GUVERNEAZĂ 
SEMNAREA CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ 
Reg imul juridic reglementat de directivele privind achiziţiile publice 

Regimul juridic reglementat de directive şi de anumite principii ale TFUE 
Regimul juridic guvernat de principii ale TFUE şi de norme naţionale 
Autonomia regimurilor de atribuire a contractului de achiziţie publică 
Jurisprudenţa CJUE care a clarificat şi detaliat modalitatea de reglementare şi 
aplicare a regimului juridic incident unui contract + explicaţii teoretice privind 
specificul normelor de transpunere în legislaţia românească; jurisprudenţa 

naţională. 

Test grilă 10 întrebări din tematica abordată în cadrul Atelierului 1. 

ATELIERUL 3 (2 ORE) - MODIFICAREA CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ 
Clauza de revizuire 
Necesitatea contractării unor produse, servicii şi/sau lucrări suplimentare 
Circumstanţele neprevăzute 
Mod ificări care au drept efect creşteri minore ale preţului contractului 
Înlocuirea contractantului privat 
Jurisprudenţa CJUE care a determinat reglementarea în directivele privind 
achiziţiile publice a mecanismelor de modificare a contractului + explicaţii 
teoretice privind specificul normelor de transpunere în legislaţia românească. 



Programa analitică 
(tematica) 

ATELIERUL 4 (2 ORE) ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ 
Cazuri speciale de încetare a contractulu i de ach iziţie publ ică înainte de termen 
Consideraţi i despre nulitatea contractului de achizi ţ ie publ ică ; cazuri de nulitate. 
Jurisprudenţa CJUE care a clarificat şi detaliat conceptele+ explicaţii teoretice 
privind specificul normelor de transpunere în legislaţia românească. 
Test grilă 10 întrebări din tematica abordată în cadrul Atelierului 3. 
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- Petre Lăzăroiu ş . a .-„ Curs de ach iziţii publice. Aspecte teoretice ş i aplicaţii 

practice", Editura Hamgiu, 2018. 

Directiva 2014/24/UE privind ach iz iţiile publice ş i de abrogare a Directivei 2004/18/CE 
' - Legea nr. 98/2016 privind achiz i ţiile publice 
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Legea nr. 98/2016 privind achiziţi ile publice 
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Ponderea în notare, exprimată in % 
La evaluare se iau în considerare: {total= 100%; se completează numai elementele care 

sunt incidente) 

- răspunsurile la aplicaţii l e practice în cadrul atelierelor 

- rezultatele obţinute la testarea scrisă 80% 

- evaluarea continuă a cunoştinţelor în cadrul atelierelor 

- activităţile gen teme I referate I eseuri etc. 

- prezenţa la ateliere - cel puţin 6 ore 20% 

Cerinţe minime pentru promovare: 

- Cunoştinţe elementare la materia ce formează obiectul de studiu 
- Stăpânirea acceptabilă a categoriilor si conceptelor fundamentale 
- Raspunsurile să nu cuprindă erori grave 
- Activitate minimă la activităţile practic-aplicative 

Cerinţă de prezenţă stabilită de formator*: 4 ore I 

(a se completa, dacă este mai mare decât minimul regulamentar) % 

*potrivit Regulamentului l.N.P.P.A„ prezenţa nu poate fi mai m ică de 50% 

Data completării: Formator: 

11.01.2020 

ANGELICA ROŞU ~ 
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