
BIBLIOGRAFIE 

pentru concursul de ocupare a funcției publice  

de Șef serviciu, Serviciul Achiziții Publice - Direcția de Investiții - Direcţia Generală de 

Investiții și Administrare Drumuri Județene 

 

 

1. Constituția României, republicată; 

2. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/20019 privind Codul administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare; 

3. Ordonanța Guvernului nr. 137/200 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse si tratament între femei și bărbați, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 

5. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

6. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

7. Hotărârea nr. 395/2016 pentru aplicarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 

privind achiziţiile publice; 

8. 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, cu modificările și completările ulterioare; 

9. Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare; 

10. Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările 

și completările ulterioare; 

11. Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea codului controlului 

intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

 

 



 

TEMATICĂ 

pentru concursul de ocupare a funcției publice  

de Șef serviciu, Serviciul Achiziții Publice - Direcția de Investiții - Direcţia Generală de 

Investiții și Administrare Drumuri Județene 

 

 

1. Constituția României, republicată; 

2. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/20019 privind Codul administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare; 

3. Ordonanța Guvernului nr. 137/200 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse si tratament între femei și bărbați, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 

5. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

-  toate prevederile. 

6. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;-  toate 

prevederile. 

7. Hotărârea nr. 395/2016 pentru aplicarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 

privind achiziţiile publice; -  toate prevederile. 

8. 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, cu modificările și completările ulterioare; -  toate prevederile. 

9. Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare; -  

toate prevederile. 

10. Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu 

modificările și completările ulterioare; -  toate prevederile. 

11. Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea codului 

controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare. -  

toate prevederile. 

 


