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Forma de evaluare finală (C)
(C – calificativ)

II
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Total ore prevăzute pentru disciplină în planul de formare

COLOCVIU

OP
8

Av. conf. univ. dr. Cristian Clipa, Av. drd. Radu Odangiu

Formator(i)

ATELIER 1 - 2 ORE






Contractul de achiziție publică: noțiune, caractere și părți.
Cadrul normativ național și cadrul normativ unional al achizițiilor publice;
Contractul administrativ – act administrativ unilateral asimilat.
Contractele de achiziții publice de bunuri, servicii și lucrări.
Particularitățile contractelor de achiziții publice:
- codul CPV,
- praguri,
- valoarea estimată și valoarea atribuită,
- achiziția unică – reguli de interpretare.

ATELIER 2 - 2 ORE
 Procedurile de atribuire – principii și noțiuni esențiale;
 Încheierea contractului de achiziție publică;
 Executarea și modificarea contractului de achiziție publică.

Programa analitică
(tematica)

ATELIER 3 – 2 ORE
 Noțiunea de modificare substanțială și modificările nesubstanțiale care au ca efect
creșteri minore ale prețului contractului;
 Clauza de revizuire;
 Înlocuirea contractantului. Înlocuirea subcontractantului;
 Contractarea unor produse, servicii sau lucrări suplimentare.
ATELIER 4 – 2 ORE

 Încetarea contractului de achiziție publică;
 Nulitatea contractului de achiziție publică;
 Repere esențiale privind contenciosul achizițiilor publice:
- CNSC – jurisdicția specială administrativă;
- Contestația în fața CNSC: interes, calitate, condiții, obiect;
- Soluțiile pe care le poate pronunța CNSC și calea de atac disponibilă;
- Contestația pe cale judiciară și soluțiile pe care le pot pronunța
instanțele. Calea de atac împotriva soluției de primă instanță.
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1. Anton Trăilescu, Drept administrativ. Partea speciala, Editia a 2-a, editura C.H. Beck,
2020;
2. Monica Amalia Ratiu, Dreptul achizițiilor publice,. Volumul 1, Editia a 2-a, editura
Universul Juridic, 2018;
3. Dumitru-Daniel Șerban, Remedii și căi de atac în domeniul achizițiilor publice. Legea nr.
101/2016 – geneză, interpretare, limite, perspective, 2019.

Bibliografie


Lista materialelor
didactice necesare
(dacă este cazul)




Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014
privind achizițiile publice
Legea 98/2016 privind achiziţiile publice
Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție/acordului-cadru din Legea
nr. 98/2016 privind achizițiile 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:

- răspunsurile la aplicațiile practice în cadrul atelierelor

50%

- activităţile gen teme / referate / eseuri etc.

50%
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*: 50%
(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
Av. conf. univ. dr. Cristian Clipa

12.01.2021

Av. drd. Radu Odangiu
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