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Bibliografia pentru concursul de recrutare organizat în data de 5 iulie 

2021 pentru ocuparea a două funcții contractuale de execuție pe perioadă 

determinată, după cum urmează: 

 

 

 

1.Inspector, S, grad profesional II – Serviciul implementare proiecte 

europene, Direcția achiziții publice,  planificare strategică și proiecte cu 

finanțare europeană 

 

1.HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de 

construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările și completările 

ulterioare 

 

2.Legea nr. 10/1995 (*republicată*) privind calitatea în construcţii 

 

3.HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 

finanţate din fonduri publice 

 

4.Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții 

(actualizată) 

 

5. OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, partea VI, Titlul III 

 

6. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și 

bărbați 

 

7.Ordonanța nr.137/2014 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de 

discriminare 

 

8. Constituția României 
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2.Consilier, S, grad profesional II – Serviciul implementare proiecte 

europene, Direcția achiziții publice,  planificare strategică și proiecte cu 

finanțare europeană 

 

1.OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, partea VI, Titlul III 

 

2.OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene   pentru 

perioada de programe 2014-2020 

 

3.HG nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în 

cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale 

 

4.Legea nr. 105/2011 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe 

nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul “Cooperare 

teritorială europeană”, cu modificările și completările ulterioare 

 

5.OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor 

apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice 

naționale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare 

 

6.Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și 

bărbați 

 

7.Ordonanța nr.137/2014 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de 

discriminare 

 

8. Constituția României 

 

 

Notă: Toate actele normative se studiază în formele modificate, republicate și 

actualizate la zi. 
         
 
 
 
 

  Compartiment RUS,                                                                               Viza de legalitate, 

         Inspector                                                                                       Secretar general UAT,  

     Manea Cristina                                                                                           Cionca Ioan 
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