
BIBLIOGRAFIE  

Consilier achiziții publice, clasa I,  grad profesional superior, 

Serviciul Achiziții Publice, Direcția de Investiții, 

Direcția Generală de Investiții și Administrare Drumuri Județene 

 

1. Constituţia României, republicată; 

2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

3. Ordonanţa Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

5. Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

6. Hotărârea 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; 

7. 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; 

8. Hotărârea nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare;  

9.  Hotărârea nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor, cu 

modificările și completările ulterioare; 

10.  Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările și completările ulterioare;  

11. Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările și 

completările ulterioare;  

12. Hotărârea nr.675/2002 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 766/1997 pentru 

aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările și completările 

ulterioare;  

13. Ordinul Secretarului General al Guvernului nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului 

intern managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.  

 

 

 



TEMATICA 

Consilier achiziții publice, clasa I,  grad profesional superior, 

Serviciul Achiziții Publice, Direcția de Investiții, 

Direcția Generală de Investiții și Administrare Drumuri Județene 

 

1. Constituţia României, republicată; 

2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

3. Ordonanţa Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

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

prevederile 

6. Hotărârea 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; -toate prevederile 

7. 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; -

toate prevederile 

8. Hotărârea nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare; -toate prevederile 

9.  Hotărârea nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor, cu 

modificările și completările ulterioare; -toate prevederile 

10.  Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările și completările ulterioare; -toate 

prevederile 

11. Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările și 

completările ulterioare;- toate prevederile 

12. Hotărârea nr.675/2002 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 766/1997 pentru 

aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările și completările 

ulterioare; -toate prevederile 

13. Ordinul Secretarului General al Guvernului nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului 

intern managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.- toate prevederile 



BIBLIOGRAFIE 

Consilier, clasa I, grad profesional superior, 

Serviciului Informatizare și Suport IT, Direcția Comunicare și Mass Media. 

 

1. Constituţia României, republicată; 

2. O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

3. Ordonanţa Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

5. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările ulterioare; 

6. H.G. nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind 

liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare; 

7. Legea nr.161/2003privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor 

publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

8. Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 

 

TEMATICĂ 

          Consilier, clasa I, grad profesional superior, 

Serviciului Informatizare și Suport IT, Direcția Comunicare și Mass Media. 

 

1. Constituţia României, republicată; 

2. O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

3. Ordonanţa Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

5. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările ulterioare; 

-  toate prevederile 



6. H.G. nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind 

liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare; -  toate 

prevederile 

7. Legea nr.161/2003privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor 

publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu 

modificările şi completările ulterioare; -  toate prevederile 

8. Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi 

completările ulterioare; -  toate prevederile. 

 

 

         BIBLIOGRAFIE 

          Consilier, clasa I, grad profesional debutant 

Serviciul Relații cu Publicul și Secretariat Autoritate Teritorială - Direcția Juridică și 

Administrație Publică Locală 

 

1. Constituţia României, republicată; 

2. O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

3. Ordonanţa Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

5. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările ulterioare; 

6. H.G. nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind 

liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare; 

7. Legea nr.161/2003privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor 

publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

8. Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

9. Ordinul Secretarului General al Guvernului nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului 

intern managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

 



TEMATICĂ 

Consilier, clasa I, grad profesional debutant 

Serviciul Relații cu Publicul și Secretariat Autoritate Teritorială - Direcția Juridică și 

Administrație Publică Locală 

 

1. Constituţia României, republicată; 

2. O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  

3. Ordonanţa Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

5. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările ulterioare; 

-toate prevederile 

6. H.G. nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind 

liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare; -toate 

prevederile 

7. Legea nr.161/2003privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor 

publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu 

modificările şi completările ulterioare; -toate prevederile 

8. Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi 

completările ulterioare; -toate prevederile 

9. Ordinul Secretarului General al Guvernului nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului 

intern managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare. -toate prevederile. 

 


