SPITALUL GENERAL CF GALATI

TEMATICA
pentru ocuparea postului vacant de ECONOMIST II
Serviciul Administrativ, Achiziţii Publice-Contractare, Aprovizionare, Transport
- Spitalul General CF Galati

Tematica
1. Dispoziţii generale privind achiziţiile publice
2. Reguli generale de participare si desfăşurare a procedurilor de atribuire
3. Modalitati de atribuire a contractelor de achiziţie
4. Organizarea si desfasurarea procedurii de atribuire
5. Executarea contractului de achiziţie publica
6. Planificarea si pregătirea realizării achiziţiei publice
7. Realizarea achiziţiei publice
8. Conflictul de interese in procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii pubiice
9. Rata de actualizare utilizata la atribuirea contractelor de achiziţie publica
10. Notificarea prealabila
11. Contestaţia formulata pe cale administrativ -jurisdictionala
12. Calea de atac împotriva deciziilor Consiliului
13. Stategia anula de Achiziţii publice. Programul Anual al Achiziţiilor Publice
14. Angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor la instituţiile publice.
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