Tematica și bibliografia
pentru postul de inspector de specialitate in cadrul compartimentului
Promovare si achizitii publice
1. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
Cap. I - Dispozitii generale
Sectiunea 1 - Obiect, scop şi principii
Sectiunea 2 –Definiţii
Sectiunea 3 - Autorităţi contractante
Sectiunea 4 – Domeniu de aplicare
Cap. II - Reguli generale de participare si desfasurare a procedurilor de
atribuire
Sectiunea 1 -Operatori economici
Sectiunea 2 - Contracte rezervate
Sectiunea 3 -Confidenţialitate
Sectiunea 4 -Reguli de evitare a conflictului de interese
Cap. III - Modalităţi de atribuire
Cap. IV - Organizarea şi desfăşurarea procedurii de atribuire
Cap.V - Executarea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru
Cap. VI - Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţie publică
Cap. VII - Contravenţii şi sancţiuni
Cap. VIII - Dispoziţii tranzitorii şi finale
2. HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acorduluicadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
3. 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 .
4. Legea 287/2009 privind Codul Civil:
CARTEA V - Despre obligatii Titlul II - Izvoarele obligatiilor
Capitolul I - Contractul
Sectiunea 3 - Incheierea contractului
Sectiunea 4 - Nulitatea contractului

5. Legea nr. 215/2001- Legea administraţiei publice locale
CAP. II - Consiliile locale
Sectiunea a 3-a- Funcţionarea consiliului local
Sectiunea a 4-a Dizolvarea consiliului local
Sectiunea a 5-a Suspendarea mandatului de consilier local
CAP. III- Primarul şi viceprimarul
6. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din
autoritatile si institutiile publice
CAP. I - Domeniul de aplicare si principii generale
CAP. II - Norme generale de conduita profesionala a personalului contractual

Tematica și bibliografia
pentru postul de inspector de specialitate in cadrul compartimentului
Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență
1. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și
completările ulterioare
CAP. II – Obligații privind apărarea împotriva incendiilor
Secțiunea 1 – Obligații generale
Secțiunea a 2-a – Obligațiile consiliului local și primarului
Secțiunea a 6-a – Obligațiile administratorului, conducătorului instituției,
utilizatorului și salariatului
2. Ordinul 1184/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și
asigurarea activităților de evacuare în situații de urgență, cu modificările și
completările ulterioare
CAP. II – Organizarea acțiunilor de evacuare
CAP. III – Conducerea acțiunilor de evacuare
CAP. IV – Executarea acțiunilor de evacuare
CAP. V – Asigurarea acțiunilor de evacuare
3. Legea nr. 481/2004, privind protecția civilă, republicată, cu modificările și
completările ulterioare
CAP. I – Dispoziții generale
CAP. II – Organizarea protecției civile la nivelul unităților administrativteritoriale, al instituțiilor publice, al operatorilor economici și a organizațiilor
neguvernamentale
CAP. III – Drepturile și obligațiile cetățenilor
CAP. IV – Atribuții și obligații privind protecția civilă
Secțiunea 1 – Atribuții ale autorităților administrației publice
Secțiunea a 2-a – Obligațiile conducătorilor instituțiilor publice, operatorilor
economici, proiectanților, constructorilor, beneficiarilor și salariaților
4. Ordinul MAI nr. 96/2016, privind aprobarea criteriilor de performanță privind
constituirea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de
urgență
Secțiunea a 2-a - Constituirea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru
situații de urgență
Secțiunea a 3-a – Încadrarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru
situații de urgență

Secțiunea a 4-a – Dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații
de urgență
5. Legea nr. 215/2001- Legea administraţiei publice locale
CAP. II - Consiliile locale
Sectiunea a 3-a- Funcţionarea consiliului local
Sectiunea a 4-a Dizolvarea consiliului local
Sectiunea a 5-a Suspendarea mandatului de consilier local
CAP. III- Primarul şi viceprimarul
6. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din
autoritatile si institutiile publice
CAP. I - Domeniul de aplicare si principii generale
CAP. II - Norme generale de conduita profesionala a personalului contractual
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