EXAMEN DE PROMOVARE DIN DATA DE 24.04.2019
DOMNUL NEACȘU FLORIN-PROMOVEAZĂ ADMINISTRATOR
PATRIMONIU STUDII SUPERIOARE
BIBLIOGRAFIE

1. Legea Educației Naționale nr.1/2011 (*actualizată*);
2. Legea nr.500/11 iulie 2002 privind finanțele publice (*actualizată*);
3. HOTĂRÂRE nr. 907 din 29 noiembrie 2016 (*actualizată*) privind etapele
de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
4. Legea 50/29.07.1991

privind autorizarea executării lucrărilor de

construcţii (*actualizată*);
5. Legea 10/18.01.1995 privind calitatea în construcţii (*actualizată*);
6. HG 273/14.06.1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepţia
construcţiilor;
7. Legea Nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice
(*actualizată*);
8. HG nr. 395/2016 - aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atibuirea contractului de achiziție publică/acorduluicadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice (*actualizată*);
9. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii
si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici,
autoritatilor sau institutiilor publice, (*actualizată 2016);
10. Legea 333/08.07.2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și
protecția persoanelor, publicată în M Of. Nr.525/22.07.2003 (*actualizată*);
11. Ordinul nr.980/08.07.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice

privind criteriile de evaluare și selecție a obiectivelor de investiții publice;
12. Hotărârea 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de
valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, (*actualizată*);

Tematica de examen

1. Lucrări care se exceptează de la autorizare.
2. Autorizația de construcție, obtinerea si obligatiile prevazute de lege pentru
beneficiar; Conținutul cadru al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor
de construcții.
3. Documente necesare emiterii Certificatului de Urbanism.
4. Operațiuni privind asigurarea cerințelor de calitate în construcții.
5. Recepția la terminarea lucrărilor.
6. Recepția finală.
7. Sistemul calității în construcții.
8. Asigurarea execuției lucrărilor prin responsabili tehnici cu execuția
atestați.
9. Estimarea valorii contractului de achiziție publică.
10. Caietul de sarcini, modalitatile de intocmire.
11. Reguli de participare la procedura de atribuire;
12. Tipuri de contracte de achiziţie publică;
13. Etapele de promovarea investițiilor, proiectarea și realizarea acestora.
14. Actualizarea devizelor generale pentru investitii noi;

