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BIBLIOGRAFIE 
PENTRU CONCURSUL DE RECRUTARE A UNEI  

 FUNCȚII PUBLICE DE EXECUTIE VACANTE  
din cadrul Biroului Dezvoltare locală și proiecte, 

Direcția Tehnică 

 

 Consilier, Cl. I, grad profesional superior (un post). 
 
 

Categoria: funcție publică de execuție  
 

1. Constituţia României, republicată; 
2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;  
3. Ordonanţa de Guvern 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. Hotărârea de Guvern nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepția 
construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare; 
6. Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate 
din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 
7. Ordinul Ministrului Dezvoltării regionale și locuințe nr. 839/2009 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor în construcții, cu modificările și completările ulterioare. 
 
 
 
 
 

 

      Șef birou, 
            Ec. Bianca Gîrdea 
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TEMATICA 
PENTRU CONCURSUL DE RECRUTARE A UNEI  

 FUNCȚII PUBLICE DE EXECUTIE VACANTE  
din cadrul Biroului Dezvoltare locală și proiecte, 

Direcția Tehnică 

 Consilier, Cl. I, grad profesional superior (un post). 
 

Categoria: funcție publică de execuție  
  

1. Constituţia României, republicată. 
2. Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare. 
Partea a VI-a, Titlul I și II 
3. Ordonanţa de Guvern nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 
discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 
- Capitolul I – Principii și definiții; 
- Capitolul II – Dispoziții speciale. 
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 
- Capitolul II – Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii. 
5. Hotărârea de Guvern nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepția 
construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare; 
6. Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate 
din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 
7. Ordinul Ministrului Dezvoltării regionale și locuințe nr. 839/2009 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor în construcții, cu modificările și completările ulterioare. 
  

 
 

             Șef birou, 
              Ec. Bianca Gîrdea 

 


