
1. BIBLIOGRAFIA  

concursului pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant corespunzător funcției 
de inspector de specialitate debutant (cu atribuții de administrator punct informare) 
pentru Punctul de informare în comuna Vădeni în scopul valorificării identității locale: 
 

1. Constituția României, republicată; 

2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
completările ulterioare; 

3. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a 
fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, cu modificările și 
completările ulterioare; 

4. Hotărârea Guvernului României nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind 
gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, 
cu modificările și completările ulterioare; 

5. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 
Hotărârea Guvernului României nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/ 

acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și 
completările ulterioare. 

 

2. BIBLIOGRAFIA  

concursului pentru ocuparea postului contractual corespunzător funcției locale de execuție 
vacantă de inspector de specialitate debutant (cu atribuții de specialist relații publice) 
pentru Punctul de informare în comuna Vădeni în scopul valorificării identității locale: 
 

1. Constituția României, republicată; 

2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
completările ulterioare; 

3. Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, 
republicată 2, cu modificările și completările ulterioare; 

4. Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

5. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 
republicată; 

6. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu 
modificările și completările ulterioare;  

7. Hotărârea Guvernului României nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, 
cu modificările și completările ulterioare. 



3. BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA CONCURSULUI 

pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant de îngrijitor (operator curățenie) 
pentru Punctul de informare în comuna Vădeni în scopul valorificării identității locale: 
 

1. Constituția României, republicată: 
- Titlul I – Principii generale; 
- Titlul II – Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale: 

- Capitolul I – Dispoziții comune; 
- Capitolul II – Drepturile și libertățile fundamentale; 
- Capitolul III – Îndatoririle fundamentale; 

- Titlul III – Autoritățile publice: 
- Capitolul V – Administrația publică: 

- Secţiunea a 2-a – Administrația publică locală.  

2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
completările ulterioare: 
- Partea I – Dispoziții generale; 
- Partea a III-a – Administrația publică locală; 
- Partea a VI-a – Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului 

contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri 
publice: 

- Titlul I – Dispoziții generale; 
- Titlul III – Personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice: 

- Capitolul I – Prevederi generale aplicabile personalului contractual din 
autoritățile și instituțiile publice; 

- Capitolul III – Drepturi și obligații ale personalului contractual din 
administrația publică, precum și răspunderea acestuia; 

- Partea a VII-a – Răspunderea administrativă. 

3. Normele de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, aprobate prin 
Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2016, cu modificările și completările ulterioare: 
- Capitolul VI – Norme de igienă pentru unitățile de folosință publică. 

4. Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare: 
- Capitolul IV – Obligațiile lucrătorilor; 
- Capitolul VI – Comunicarea, cercetarea, înregistrarea și raportarea evenimentelor. 

5. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată: 
- Capitolul II – Obligații privind apărarea împotriva incendiilor: 

- Secţiunea 1 – Obligații generale: 
- art. 6 – 9; 

- Secţiunea a 6-a – Obligațiile administratorului, conducătorului instituției, 
utilizatorului și salariatului: 

- art. 21 – 22. 


