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Disciplina Conţinutul disciplinei (descriere sumară) Nr. 
ore 

Curs Semi 
nar 

Lucrări 
practice 

Forma 
de 

evaluare 

Credite 

Legislaţia în domeniul 
achiziţiilor publice 

Transpunerea în legislaţia naţională a directivelor 
comunitare în material achiziţiilor publice. Principii 
generale ale desfăşurării activităţii de atribuire a 
contractelor de achiziţii publice. 

30 20 10 - E 5 

Documentaţia şi 
procedurile de atribuire 

Metodologia de elaborare a documentaţiei de atribuire, 
paşi şi documente pentru desfăşurarea procedurii de 
atribuire a contractelor de achiziţie publică 

30 20 5 5  5 

Achiziţii publice 
electronice 

Utilizarea mijloacelor electronice în desfăşurarea 
procesului de atribuire 

10 5 5 - E 3 

Contracte de achiziţii 
publice 

Încheierea, derularea şi finalizarea diferitelor tipuri de 
contracte de achiziţii, respectiv lucrări, furnizare produse 

15 10 5 - E 4 



şi servicii.  
Regimul sancţionator în 
domeniul achiziţiilor 
publice 

Răspunderea civilă, penală sau contravenţională în 
domeniul achiziţiilor publice. 

15 10 5 - E 3 

Organisme naţionale şi 
europene cu atribuţii în 
domeniul achiziţiilor 
publice 

Rolul instituţiilor naţionale şi europene în reglementarea, 
monitorizarea achiziţiilor publice, colaborarea lor activă 
pentru eliminarea eventualelor disfuncţionalităţi, cât şi 
sancţionarea tentativelor de trucare a procedurilor de 
atribuire a contractelor de achiziţii. 

20 10 10 - E 5 

Contenciosul achiziţiilor 
publice 

Analiza procedurii de desfăşurarea celor două faze ale 
contenciosului achiziţiilor publice: acţiunea în faţa 
Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, 
respectiv în faţa instanţelor judecătoreşti. Analiza 
jurisprudenţei în materia achiziţiilor publice. 

30 20 5 5 E 5 

Total ore/credite  150 95 45 10  30 
Certificarea competenţelor 
profesionale 

  - - - E 10 

 
Ocupații posibile conform COR: expert achiziții publice (241 940) 
 
Competenţe Profesionale (C): 
 

1. C1: Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice internaţionale 
 1.1 Identificarea normelor juridice din sistemul de drept românesc şi european al achiziţiilor publice şi a principalelor instrumente internaţionale privind 
achiziţiile publice 
 1.2. Explicarea şi interpretarea normelor juridice naţionale, europene şi internaţionale în domeniul achiziţiilor publice pe baza cunoştinţelor dobândite 
 1.3. Identificarea prevederilor legale din legislaţia românească, europeană şi internaţională privind achiziţiile publice şi aplicarea lor într-un context 
determinat 
 1.4. Realizarea studiului juridic şi distingerea între prevederile relevante faţă de cele irelevante care au un rol important în rezolvarea unor situaţii concrete 
 1.5. Elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea legislaţiei româneşti, europene şi internaţionale privind achiziţiile publice. 

 
2. C2: Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul european şi dreptul altor state 

 2.1. Definirea conceptelor şi analiza metodelor şi a teoriilor utilizate în interpretarea şi compararea instituţiilor din dreptul naţional, dreptul european şi 
dreptul internaţional cu privire la achiziţiile publice 
 2.2. Interpretarea raportului dintre instituţiile dreptului român, european şi internaţional din domeniul achiziţiilor publice, pe baza unor metode interpretative 
comparative 



 2.3. Studii comparative privind instituţiile de drept român, european şi internaţional plecând de la un context determinat şi folosind metode şi tehnici 
specifice în domeniul achiziţiilor publice 
 2.4. Interpretarea şi evaluarea metodelor specifice care pot fi utilizate pentru a determina raportul dintre instituţiile de drept din domeniul achiziţiilor publice 
din perspectivă integrată (naţională, comunitară, internaţională) 
 2.5. Elaborarea de proiecte profesionale folosind metode de comparare a legislaţiei privind achiziţiile publice naţională, comunitară şi a altor state.  
 
Competenţe transversale  (CT): 

1. CT 1 : Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil cu respetarea regulilor deontologice specifice domeniului achiziţiilor 
publice 
1.1. Elaborarea unei lucrări de specialitate în domeniul achiziţiilor publice, cu respectarea obiectivelor şi a regulilor deontologice 

2. CT 2: Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă pe baza unor elemente de interdisciplinaritate 
2.2. Realizarea în echipă a unui proiect, cu identificarea rolurilor profesionale specifice.  
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