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Afişat 03.06.2021 

 

ANUNŢ 

 

Universitatea ,,Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu  

Organizează  în data de 18.06.2021, ora 900, la sediul Facultății de Inginerie, din cal. Eroilor, nr. 30, examen de 

promovare din funcţia de administrator patrimoniu II (S) în funcţia de administrator patrimoniu I (S) la 

Compartimentul Investiții, Achiziții, Monitorizare din cadrul Direcției Generale Administrative 

 

Calendarul examenului de promovare: 

- proba scrisă/practică: 18.06.2021, ora 900, la Sediul Facultății de Inginerie; 

- afişarea rezultatelor: 22.06.2021, ora 900, la Sediul Direcţiei Generale Administrative; 

- depunerea contestaţiilor: 23.06.2021, până la ora 900, la Compartimentul Resurse Umane şi Salarizare; 

- soluţionarea contestaţiilor: 24.06.2021, până la ora 1600; 

- afişarea rezultatelor finale: 25.06.2021, ora 1000. 

 

Bibliografia / Tematica pentru examenul de promovare 

1. Legea nr. 1/2011, Legea Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare; 

2. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare; 

3. Regulamentul de Organizare și Funcționare a Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu; 

4. Regulamentul de Organizare și Funcționare al Direcţiei Generale Administrative; 

5. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice 

6. 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 

7. ORDONANȚĂ de URGENȚĂ a Guvernului nr. 23/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative 

cu impact asupra sistemului achizițiilor publice 

8. Legea 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a 

contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru 

organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor 

9. Modul de elaborare al PAAP 

10. Elaborarea referatului de necesitate și oportunitate 

11. Achiziția directă 

12. Procedura simplificată 

13. Praguri valorice și proceduri specifice funcție de valorile estimate ale atribuitelor 

 

 

RECTOR, 

prof. univ. dr. Vasile-Sorin PUREC 
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