
Bibliografie și tematică concurs de recrutare pentru ocuparea unui post funcție publică de 

execuție vacante, de Consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional principal, în cadrul 

Compartimentul Achiziții Publice și Contractarea Serviciilor Sociale 

     Bibliografie: 

1.  Constituţia României, republicată; 

2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 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.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;  

6. Hotarârea Guvernului 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, cu modificările şi completările ulterioare;  

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, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

       Tematică: 

1.  Prevederile Constituţiei României- integral;  

2.  Reglementări privind statutul funcţionarilor publici, Titlul I -Dispoziții generale și Titlul II –

Statutul funcţionarilor publici ale părții a VI-a ”Statutul funcţionarilor publici, prevederi 

aplicabile personalului contractual din administraţia public şi evidenţa personalului plătit din 

fonduri publice”; 

3. Reglementări privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare -integral; 

4. Reglementări privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi -integral; 

5. Reglementări privind achizitiile publice-integral; 

6. Reglementări privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achizitie public -integral; 

7. Reglementări 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 -integral. 

 


