






 

  

BIBLIOGRAFIE 
în vederea organizării și desfășurării concursului pentru ocuparea funcției contractuale vacantă de 
agent pază, clasa I, grad profesional debutant-Compartiment Ordine Publică-Birou Poliție Locală 

Miroslava 
 

 Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea 
demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea 
corupției, cu modificările și completările ulterioare. 

 Constituția României. 
 Legea nr.215/2001 privind administrațía publică locală, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare. 
 Codul muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare. 
 Legea nr.477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și 

instituțiile publice. 
 Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și 

completările ulterioare. 
 Legea nr.155/2010, Legea poliției locale, cu modificările și completările ulterioare. 
 Ordonanța de Urgență nr.2/2001, actualizată, privind regimul juridic al contravențiilor, cu 

modificările și completările ulterioare. 
  H.G. nr.1332/2010 privind aprobarea  Regulamentului - cadru de organizare si functionare 

al Politiei Locale, cu modificările și completările ulterioare.. 
 Legea nr.333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, 

cu modificările și completările ulterioare,  precum și Normele  metodologice de aplicare a 
Legii nr.333/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.301/2012, actualizate. 

 Legea nr.295/2004 privind regimul armelor si munițiilor, republicată, cu modificările si 
completarile ulterioare. 

  Legea nr.61/1991, republicată, pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de 
convietuire socială a ordinii și liniștii publice, cu modificările și completările ulterioare. 

 Legea nr.60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 Legea nr.4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a 
jocurilor sportive, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Ordonanța de Guvern nr.90/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul 
administrației publice cu modificările şi completările ulterioare. 

 Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu completările şi modificările ulterioare. 
 
Candidații vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv 

republicările și completările acestora.    
 



 

  

BIBLIOGRAFIE 
în vederea organizării și desfășurării concursului pentru ocuparea funcției contractuale vacantă de 

Consilier, clasa I, grad profesional debutant şi consilier, clasa I, grad profesional IA 
COMPARTIMENT ATRAGERE DE FONDURI NERAMBURSABILE ŞI IMPLEMENTARE 

PROIECTE 
  

 Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea 
demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea 
corupției, cu modificările și completările ulterioare. 

 Constituția României. 
 Legea nr.215/2001 privind administrațía publică locală, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare. 
 Legea nr.477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și 

instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare. 
 Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și 

completările ulterioare.  
 Legea nr.339/3.12.2007 privind promovarea aplicării strategiilor de management de proiect 

la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale judeţene şi locale 
 Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice. 
 Hotărârea de Guvern nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din 
Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. 

 Hotărârea Guvernului nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în 
cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale. 

 Ordinul nr.911/10.08.2007 al ministrului economiei şi finanţelor pentru aprobarea normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor ordonanţei guvernului nr.29/2007 privind modul de 
alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de 
stat, inclusiv din fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în 
gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, 
aprobată cu modificări şi completări prin legea nr.249/2007. 

 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.11/2007 pentru modificarea şi completarea 
ordonanţei de urgenţă a guvernului nr.63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor 
nerambursabile alocate României de către comunitatea europeană, precum şi a fondurilor de 
cofinanţare aferente acestora. 

 Hotărârea Guvernului nr.1306/24.10.2007 pentru aprobarea normelor metodologice de 
aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor 
comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător. 

 
 Candidații vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv 
republicările și completările acestora. 



 

  

BIBLIOGRAFIE 
în vederea organizării și desfășurării concursului pentru ocuparea funcției contractuale vacantă de 
consilier, clasa I (inginer electric), grad profesional IA şi referent (electrician), clasa a III-a, grad 

profesional IA  BIROU ENERGETIC 
 

 Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea 
demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea 
corupției, cu modificările și completările ulterioare. 

 Constituția României 
 Legea nr.215/2001 privind administrațía publică locală, republicată, cu modificările și 

completările ulteioare. 
 Codul muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare. 
 Legea nr.477/2004 privind codul de conduită al personalului contractual din autoritățile și 

instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare. 
 Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și 

completările ulterioare. 
   Hotărârea nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de 

construcții și instalații aferente acestora – cu modificările și completările în vigoare. 
  Hotărârea nr.51/1996 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de montaj 

utilaje, echipamente, instalații tehnologice și a punerii în funcțiune a capacităților de 
producție – cu modificările și completările în vigoare la aceasta dată. 

 Legea nr.123/2012, Legea energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și 
completările ulterioare. 

 Ordinul A.N.R.E. nr.28/2007 privind aprobarea Standardului de performanță pentru 
serviciul de distribuție a energiei electrice, cu modificările și completările ulterioare. 

 Ordinul A.N.R.E. nr.4/2007 pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de 
protecție și de siguranță aferente capacităților energetice. 

 Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările 
ulterioare. 

 Legea nr.319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, Capitolele I-IV, Monitorul 
Oficial nr.646/26.07.2006, cu modificările și completările ulterioare. 
 

  Candidații vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv 
republicările și completările acestora. 

 
 
 
 
 
 



 

  

BIBLIOGRAFIE 
în vederea organizării și desfășurării concursului pentru ocuparea funcției contractuale vacantă de 

Consilier, clasa I, grad profesional IA  BIROU INVESTIŢII&ACHIZIŢII PUBLICE-
COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE 

 
1. Legea nr.215/2001 privind administrațía publică locală, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare. 
2. Codul muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare. 
3. Legea nr.477/2004 privind codul de conduită al personalului contractual din autoritățile și instituțiile 

publice, cu modificările și completările ulterioare. 
4. Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților 

publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu 
modificările și completările ulterioare. 

5. Constituția României. 
6. Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.. 
7. Hotărârea de Guvern nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 
98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. 

8. Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, cu modificările și 
completările ulterioare. 

9. O.U.G. nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune, de bunuri proprietate publică, cu 
modificările ulterioare; 

10. H.G. nr.168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.54/2006 privind 
regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică.  

11. Ordonanța de Guvern nr.90/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul administrației 
publice, cu modificările și completările ulterioare. 

12. Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările și completările ulterioare. 
13. O.U.G nr.30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de 

atribuire a contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a 
contractelor de concesiune de servicii, cu completările şi modificările ulterioare. 

14. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor 
Publice nr.107/2009 privind aprobarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire 
a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice şi a contractelor 
de concesiune de servicii, modificat de OPANRMAP nr.122/2009. 

15. Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare. 
16. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și 

completările ulterioare. 
17.  Hotărârea Guvernului nr.1865/21.12.2006 pentru modificarea limitelor valorice privind 

competenţele de aprobare a documentaţiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi. 
Publice. 

 
Candidații vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv 

republicările, modificările și completările acestora 



 

  

 
BIBLIOGRAFIE 

în vederea organizării și desfășurării concursului pentru ocuparea funcției contractuale 
vacantă de Consilier, clasa I, grad profesional IA COMPARTIMENT INFORMATIZARE 

 
 

1. Legea nr.215/2001 privind administrațía publică locală, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. 

2. Codul muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare. 
3. Constituţia României 
4. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și 

completările ulterioare. 
5. Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi libera circulaţie a acestor date 
6. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică 
7. Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 

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

8. Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private 
in sectorul comunicatiilor electronice 

9. Legea nr.109/25.04.2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice 
 

  Candidații vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv 
republicările, modificările și completările acestora. 
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