TEATRUL ,,MIHAI EMINESCU” BOTOŞANI
BD. MIHAI EMINESCU, NR. 48, ROMÂNIA
TEL./FAX: 0231 / 51.39.48; 51.21.84
CUI: 3372513 ; e-mail: teatrul_botosani@yahoo.com

ANUNŢ
În conformitate cu:
- art. 41, alin. 1), art. 44, art. 45, din H.G. nr. 286/2011,
- art. 4, alin. 2), Anexa nr. 8, punctul I – Reglementări specifice personalului încadrat pe bază de
contract individual de muncă-personal contractual din administraţia publică – din Lege nr. 153/2017,
- art. 5 din Regulament de organizare și desfășurare a examenului de promovare în funcții, grade sau
trepte profesionale a personalului contractual din Teatrul ,,Mihai Eminescu” nr. 1685/01.10.2015,
Teatrul ,,Mihai Eminescu” organizează vineri, 03 decembrie 2021, ora 1000, la sediul instituției
din Bd. Mihai Eminescu, nr. 48, examen de promovare într-o funcţie pentru care este prevăzut un
nivel de studii superioare pentru următorul post:
Nr.
Postul
Postul
Obs.
crt.
conform statului de functii
în care urmează să promoveze
Consilier achizitii publice,
1. Supraveghetor sală, studii medii
1 post
grad III, studii superioare
Examenul de promovare constă în susținerea unei lucrări scrise, conform bibliografiei şi tematicii
afișate.
BIBLIOGRAFIE EXAMEN PROMOVARE:
1. Lege nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.
2. 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, cu modificările şi completările ulterioare.
3. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de
atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale
şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, cu modificările şi completările
ulterioare.
4. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 23/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice.
TEMATICĂ EXAMEN PROMOVARE:
1. Principiile în achiziţiile publice.
2. Planificarea achiziţiilor publice.
3. Procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie public.
4. Elaborarea documentaţiei de atribuire a contractelor de achiziţie publică.
5. Achiziţia directă.
6. Derularea procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică.
7. Atribuirea contractului de achiziţie publică.
8. Soluţionarea contestaţiilor.
9. Derularea şi finalizarea contractului.
10. Verificarea aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică.
11. Licitaţia electronică ca etapă finală a unei proceduri.
12. Întocmirea şi actualizarea Programului Anual al Achiziţiilor Publice.
13. Atributii principale ale responsabilului în domeniul achiziţiilor publice.
14. Praguri valorice aplicabile în cadrul procedurilor de achiziție publică la nivel național.
15. Controlul ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică.
Afișat astăzi, 17.11.2021

