
 
1.   Prezentati consultarea pietei, ca parte a procesului de achizitie publica si 
enumerati elementele care trebuie sa contina anuntul privind consultarea pietei 
privind achizitiile publice si H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 
achizitie publica/acordului-cadru din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.- 20 
puncte 
 
 
Consultarea pieţei 
    ART. 18 
    (1)  Autoritatea contractantă poate derula un proces de consultare a pieţei, ca parte a 
procesului de achiziţie publică, în cadrul etapei de planificare/pregătire, care se iniţiază 
prin publicarea în SEAP, precum şi prin orice alte mijloace, a unui anunţ privind 
consultarea, în cazul în care doreşte achiziţionarea unor produse/servicii/lucrări cu grad 
ridicat de complexitate tehnică, financiară sau contractuală, ori din domenii cu un rapid 
progres tehnologic. 8 puncte 
    (2) Anunţul prevăzut la alin. (1) trebuie să conţină cel puţin următoarele elemente: 
    a) denumirea autorităţii contractante şi datele de contact; 1 punct 
    b) adresa de internet unde sunt publicate informaţiile cu privire la procesul de 
consultare a pieţei;1 punct 
    c) descrierea necesităţilor obiective şi constrângerilor de natură tehnică, financiară 
şi/sau contractuală ce caracterizează nevoia autorităţii contractante în raport cu care se 
organizează respectiva consultare;1 punct 
    d) aspectele supuse consultării;1 punct 
    e) termenul până la care se transmit propunerile persoanelor interesate în cadrul 
procesului de consultare;1 punct 
    f) termenul până la care se desfăşoară procesul de consultare;1 punct 
    g) descrierea modalităţii de desfăşurare a consultării, respectiv modul în care se va 
realiza interacţiunea cu operatorii economici ce răspund la invitaţia autorităţii 
contractante.1 punct 
 
    (3) Aspectele supuse consultării vizează, fără a se limita la acestea, potenţiale soluţii 
tehnice, financiare sau contractuale pentru satisfacerea nevoii autorităţii contractante, 
precum şi aspecte legate de strategia de contractare, inclusiv divizare pe loturi sau 
posibilitatea solicitării de oferte alternative. 5 puncte 
 
 
2.  Precizati aspectele legate de accesul liber la justitie din perspectiva 
Constitutiei Romaniei, republicata, Titlul II, Capitolul I. 20 puncte 
 
 Articolul 21  
Accesul liber la justiţie  
(1)Orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor şi a 
intereselor sale legitime. 5 puncte 
(2)Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept. ;- 5 puncte 



(3)Părţile au dreptul la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor într-un termen 
rezonabil. 5 puncte 
(4)Jurisdictiile speciale administrative sunt facultative şi gratuite. 5 puncte 
 
 
3. Prezentati 10 drepturile ale asiguratilor, potrivit Legii nr. 95/2006 privind 
reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completrile 
ulterioare - 20 puncte 
 
10 drepturi x 2 punct = 20 puncte 
Articolul 230 
(1) Asiguraţii beneficiază de pachetul de servicii de bază în caz de boală sau de 
accident, din prima zi de îmbolnăvire sau de la data accidentului şi până la vindecare, în 
condiţiile stabilite de prezenta lege, de contractul-cadru şi normele sale de aplicare. 
(2) Asiguraţii au următoarele drepturi: 
a) să aleagă furnizorul de servicii medicale, precum şi casa de asigurări de sănătate la 
care se asigură, în condiţiile prezentei legi şi ale contractului-cadru; 
b) să fie înscrişi pe lista unui medic de familie pe care îl solicită, dacă îndeplinesc toate 
condiţiile prezentei legi, suportând cheltuielile de transport dacă opţiunea este pentru un 
medic din altă localitate; 
c) să îşi schimbe medicul de familie ales numai după expirarea a cel puţin 6 luni de la 
data înscrierii pe listele acestuia, cu excepţia situaţiilor prevăzute în Contractul-cadru; 
La data de 14-03-2016 Lit. c) a alin. (2) al art. 230 a fost modificată de pct. 3 al art. unic 
din ORDONANŢA DE 
URGENŢĂ nr. 5 din 10 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 14 
martie 2016. 
d) să beneficieze de pachetul de servicii de bază în mod nediscriminatoriu, în condiţiile 
legii; 
e) să beneficieze de rambursarea tuturor cheltuielilor efectuate pe perioada spitalizării 
cu medicamentele, materialele sanitare şi investigaţiile paraclinice la care ar fi fost 
îndreptăţiţi fără contribuţie personală, în condiţiile impuse de contractul-cadru; 
f) să efectueze controale profilactice, în condiţiile stabilite prin contractul-cadru; 
g) să beneficieze de servicii de asistenţă medicală preventivă şi de promovare a 
sănătăţii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor; 
h) să beneficieze de servicii medicale în ambulatorii şi în spitale aflate în relaţie 
contractuală cu casele de asigurări de sănătate; 
i) să beneficieze de servicii medicale de urgenţă; 
j) să beneficieze de unele servicii de asistenţă stomatologică; 
k) să beneficieze de tratament fizioterapeutic şi de recuperare; 
l) să beneficieze de dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive; 
m) să beneficieze de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu; 
n) să li se garanteze confidenţialitatea privind datele, în special în ceea ce priveşte 
diagnosticul şi tratamentul; 
o) să aibă dreptul la informaţie în cazul tratamentelor medicale; 
p) să beneficieze de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate în 
condiţiile legii. 



(2^1) În situaţia în care asiguraţii optează să beneficieze de unele servicii medicale la 
furnizorii privaţi care încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate, în regim de 
spitalizare continuă, ambulatoriu clinic de specialitate şi ambulatoriu paraclinic de 
specialitate, respectivii furnizori pot solicita acestor asiguraţi, pe baza consimţământului 
prealabil exprimat în scris, o contribuţie personală pentru a acoperi diferenţa dintre 
tariful practicat de furnizor pentru rezolvarea cazului sau, după caz, tarifele serviciilor 
medicale acordate şi tarifele corespondente suportate din bugetul Fondului naţional unic 
de asigurări sociale de sănătate, astfel cum va fi stabilită această diferenţă prin 
contractul-cadru, potrivit alin. (2^3). 
 (2^2) Contribuţia personală pentru fiecare categorie de serviciu medical prevăzută la 
alin. (2^1) este afişată pe pagina de internet şi la sediul furnizorilor privaţi de servicii 
medicale şi se plăteşte de către asiguraţi, în mod direct sau printr-o asigurare încheiată 
în baza unui contract cu o societate de asigurări. 
 (2^3) Prin contractul-cadru, aprobat prin hotărâre a Guvernului, se stabilesc serviciile 
medicale pentru care asiguraţii plătesc contribuţie personală în condiţiile , modalitatea şi 
condiţiile acordării alin. (2^1) acestora, precum şi procedura de stabilire a nivelului 
contribuţiei personale. 
 (3) Asiguraţii prevăzuţi în Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi în Legea nr. 360/2002 privind Statutul 
poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de asistenţă medicală 
gratuită, respectiv servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, tehnologii şi 
dispozitive asistive, suportate din fond, în condiţiile contractului-cadru şi din bugetele 
ministerelor şi instituţiilor respective, în condiţiile plăţii contribuţiei de asigurări sociale 
de sănătate. 
(4) Personalităţile internaţionale cu statut de demnitar primesc asistenţă medicală de 
specialitate în unităţi sanitare nominalizate prin ordin al ministrului sănătăţii. 
 
4.  Prezentati 5 fapte care constituie abateri disciplinare conform Sectiunii a 3- a 
Capitolul VI Titlul II Partea a VI-a O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificarile si completarile ulterioare- 20 puncte 
 
- 5 fapte x 4 puncte = 20 puncte 
 
Articolul 492 
(2) Constituie abateri disciplinare următoarele fapte: 
a)întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor; 
b)neglijenţa repetată în rezolvarea lucrărilor; 
c)absenţa nemotivată de la serviciu; 
d)nerespectarea programului de lucru; 
e)intervenţiile sau stăruinţele pentru soluţionarea unor cereri în afara cadrului legal; 
f)nerespectarea secretului profesional sau a confidenţialităţii lucrărilor cu acest caracter; 
g)manifestări care aduc atingere prestigiului autorităţii sau instituţiei publice în care 
funcţionarul public îşi desfăşoară activitatea; 
h)desfăşurarea în timpul programului de lucru a unor activităţi cu caracter politic; 
i)refuzul nemotivat de a îndeplini atribuţiile de serviciu; 



j)refuzul nemotivat de a se supune controlului de medicina muncii şi expertizelor 
medicale ca urmare a recomandărilor formulate de medicul de medicina muncii, 
conform prevederilor legale; 
k)încălcarea prevederilor referitoare la îndatoriri şi interdicţii stabilite prin lege pentru 
funcţionarii publici, altele decât cele referitoare la conflicte de interese şi 
incompatibilităţi; 
l)încălcarea prevederilor referitoare la incompatibilităţi dacă funcţionarul public nu 
acţionează pentru încetarea acestora într-un termen de 15 zile calendaristice de la data 
intervenirii cazului de incompatibilitate; 
m)încălcarea prevederilor referitoare la conflicte de interese; 
n)alte fapte prevăzute ca abateri disciplinare în actele normative din domeniul funcţiei 
publice şi funcţionarilor publici sau aplicabile acestora. 
 
  
5. Care este scopul Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si 
completarile ulterioare si care sunt principiile care stau la baza atribuirii 
contractelor de achizitie publica si a organizarii concursurilor de solutii?- 20 
puncte 
Cap I, Sectiunea I, art.2 alin (1) si (2) lit.a) - f) 
Scop = 8 puncte 
6 principii x 2 puncte = 12 puncte 

Articolul 2 
(1)Scopul prezentei legi îl constituie asigurarea cadrului legal necesar pentru a realiza 
achiziţionarea de bunuri, servicii şi lucrări în condiţii de eficienţă economică şi socială. 8 
puncte 
(2)Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică şi a organizării 
concursurilor de soluţii sunt: 
a)nediscriminarea;2 puncte 
b)tratamentul egal; 2 puncte 
c)recunoaşterea reciprocă; 2 puncte 
d)transparenţa; 2 puncte 
e)proporţionalitatea; 2 puncte 
f)asumarea răspunderii. 2 puncte 
 


