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Tematică pentru concursul de ocupare a unui post vacant de Administrator 

patrimoniu 

în cadrul Serviciului Achiziții al Universităţii Babeş-Bolyai 

 

1. Patrimoniul instituţiilor de învăţământ superior. 

2. Contractul civil de antrepriză. Contractul civil de transport.  

3. Proceduri de atribuire a contractelor de achiziţie publică. Procedura simplificată. 

Licitaţia deschisă. Negocierea fără publicare prealabilă a unui anunț. 

4. Completarea  Documentul Unic de Achiziţii European (DUAE). 

5. Anunțul de intenție. Anunțul de participare. Anunțul de participare simplificat.  

6. Instrumente şi tehnici specifice de atribuire a contractelor de achiziţie publică. Acordul-

cadru. 

7. Achiziția directă. Consultarea catalogului electronic. Întocmirea unui angajament legal. 

8. Aplicabilitatea cotei reduse a taxei pe valoare adăugată. 

9. Operarea documentelor contabile primare.  

 

Bibliografie pentru concursul de ocupare a unui post vacant de Administrator 

patrimoniu 

în cadrul Serviciului Achiziții al Universităţii Babeş-Bolyai 

 

  

1. Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 

2. Carta Universității Babeș-Bolyai 2012 cu modificări și completări 

3. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi 

răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau 

instituţiilor publice, cu modificările si completările ulterioare 

4. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice 



UBB Pagina 2 2019-11-29 

5. H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 

98/2016 privind achiziţiile publice 

6. Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a 

contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune 

de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 

7. H.G. nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe 

8. Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casă 

9. O.M.F.P nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea 

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii 

10. O.M.F.P nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile 

11. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice 

12. Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006 

13. Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările si 

completările ulterioare 

14. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil 

15. Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică 

 


