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Claudia-Cristina Ciuciuc

Tematica unică/disciplina „Dreptul Achizitiilor Publice” la nivelul
I.N.P.P.A. urmeaza a fi discutata si transpusa in situatii practice intr-un format
de 3 ateliere, primele doua avand alocate un numar de 3 ore, cuprinzand atat
aspecte legale, doctrinare sau de practica in achizitii publice, cat si prezentarea
de metode si rezolvare de probleme, redactare acte juridice specifice domeniului,
iar cel de-al treilea atelier desfasurat pe parcursul a 2 ore cuprinde exclusiv
rezolvare de probleme si analiza spete relevante din domeniul achizitiilor
publice. Verificarea cunostintelor se va realiza pe parcursul desfasurarii celor 3
ateliere.

Programa analitică
(tematica)

Atelierul 1 - CARACTERISTICILE CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICĂ (3
ore)
Notiunea, caracterele juridice, obiectul si partile contractului de achizitie publica;
Incidenta regulilor referitoare la asimilarea contractului de achizitie publica cu actul
administrativ;
Obiectul principal al contractului si drepturile si obligatiile principale ale contractului,
inclusiv principalele cerinte de calitate si performanta;
Codul CPV. Praguri
Valoarea estimata a achizitiei publice
Chei de interpretare a regulii achizitiei unice
Categorii de reguli care guverneaza semnarea contractului de achizitie publica:
Regimul juridic reglementat de directivele privind achizitiile publice, guvernat de
principii ale TFUE si de norme nationale;
Jurisprudenta relevanta CJUE.
Atelierul 2 - MODIFICAREA ŞI ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE
PUBLICĂ (3 ore)
Modificari nesubstantiale ale contractului/acordului-cadru (care nu necesita o noua
procedura de atribuire) versus modificari substantiale asimilate unui nou contract/acordcadru supus unei noi proceduri de atribuire;
Modificari cu valoare scazuta;
Cazuri speciale de incetare a contractului de achizitie publica inainte de termen;
Aspecte privind nulitatea contractului de achizitie publica.
Atelierul 3 - REZOLVARE

DE PROBLEME ŞI ANALIZĂ SPEŢE
RELEVANTE DIN DOMENIUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE (2 ore)
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M.A.Ratiu, „Dreptul achizitiilor publice”, volumul 1, Editura Universul Juridic,
Bucuresti, 2020;
„Achizitii publice.Jurisprudenta relevanta a Curtii de Apel Craiova 2016-2020”,
in coordonarea Adina Georgeta Ponea, Liliana Madalina Duna, Editura Universul
Juridic, Bucuresti, 2020;
„Legislatia Uniunii Europene in materia achizitiilor publice”, Daniel Mihai
Sandru, Irina Alexe, Editura Universitara, Bucuresti, 2018;
Directiva 2014/24/UE privind achizitiile publice si de abrogare a Directivei
2004/18/CE;
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile
ulterioare;
Anexa la Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
Bibliografie

Hotararea Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea conditiilor generale si specifice
pentru anumite categorii de contracte de achizitie aferente obiectivelor de
investitii finantate din fonduri publice;
Interpretarile formulate de catre Curtea de Justitie a Uniunii Europene in:
Cauza C-526/17, Comisia Europeana vs Republica Italiana (Hotararea din
18.09.2019);
Cauza C-549/14, Finn Frogne A/S/Rigspolitiet ved Center for
Beredskabskommunikatio, Danemarca (Hotararea din 7.09.2016).
http://portal.cnsc.ro/
http://anap.gov.ro/web/
www.curia.eu

-

Lista materialelor
didactice necesare
(dacă este cazul)

-

-

Directiva 2014/24/UE privind achizitiile publice si de abrogare a Directivei
2004/18/CE;
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
Anexa la Hotararea Guvernului nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului
de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice;
Hotararea Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea conditiilor generale si
specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie aferente
obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice
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Ponderea în notare, exprimată in %
{total=100%; se completează numai elementele
care sunt incidente)

La evaluare se iau în considerare:

40 %

- răspunsurile la aplicațiile practice în cadrul atelierelor

-

- rezultatele obținute la testarea scrisă

40%

- evaluarea continuă a cunoștințelor în cadrul atelierelor

-

- activităţile gen teme / referate / eseuri etc.
-prezenta la ateliere – cel putin 5 ore (Atelierul 1 sau 2 + Atelierul 3)

20%

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
Cerință de prezență stabilită de formator*:
(a se completa, dacă este mai mare decât minimul regulamentar) %

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

Data completării:

Formator
Claudia - Cristina Ciuciuc

11.01.2021
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