
Bibliografie și tematică 
pentru funcția de inspector, grad profesional asistent  la Compartiment achiziții publice 

 

 

1) Constituția României, republicată 

cu tematica: 

- Titlul I - Principii generale,  

- Titlul II - Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale,  

- Titlul III - Autorităţile publice,  

- Titlul IV - Economia și finanțele publice. 

2) Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

     cu tematica:  

- Cap. I - Principii şi definiţii,  

- Cap. II - Dispoziţii speciale. 

3)  Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare 

      cu tematica: 

- Cap. I – Dispoziţii generale,  

- Cap. II - Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul 

muncii,  

- Cap. III - Egalitatea de şanse şi de tratament în ceea ce priveşte accesul la educaţie, 

la sănătate, la cultură şi la informare, 

- Cap. IV - Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la 

luarea deciziei, 

- Cap. VI - Soluționarea sesizărilor și reclamațiilor privind discriminarea bazată pe 

criteriul de sex. 

4) Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu 

modificările și completările ulterioare 

       cu tematica: 

-  Titlul I - Dispoziţii generale, 

-  Titlul II - Statutul funcţionarilor publici, 

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, cu modificările și completările ulterioare 

7) Ordonanţa de urgenţă nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru 

gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, 

precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 

privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar 

României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul 

Mecanismului de redresare şi rezilienţă, cu modificările și completările ulterioare 


