
BIBLIOGRAFIE DE CONCURS 

- Pentru ocuparea postului de Auditor in Compartimentul Audit Public Intern. 

H.G. nr.22/2022 privind organizarea si functionarea Ministerului Familiei, Tineretului si 

Egalitatii de Sanse; 

H.G.801/2004 privind organizarea si functionarea caselor de cultura a studentilor si a 

C.C.S.S.TEI 

Legea nr. 672/19.12.2002 republicată privind auditul public intern, publicată în M.O. 

nr.856/05.12.2011; 2. OMFP nr. 38/15.01.2003 pentru aprobarea normelor generale privind 

exercitarea activităţii de audit public intern publicat în M.O. nr, 130/27.02.2003, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

3. Ordinul nr. 5281/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea 

activităţii de audit public intern în cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, 

publicat în M.O. nr. 879/10.12.2003 şi 879 bis/10.12.2003;  

4. Legea nr. 82/24.12.1991 – Legea contabilităţii – republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 5. Ordonanţa Guvernului nr. 119/31.08.1999 – republicată, privind controlul 

intern/managerial şi controlul financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare; 

 6. OMFP nr. 946/04.07.2005 – republicat, pentru aprobarea Codului controlului intern, 

cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru 

dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, cu modificările şi completările ulterioare;  

7. OMFP nr. 1792/24.12.2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, 

lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, 

evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, publicat în M.O. nr. 37/23.01.2003, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 8. OMFP nr. 252/03.02.2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului 

intern, publicat în M.O. nr. 128/12.02.2004;  

9. Legea nr. 500/11.07.2002 a finanţelor publice, publicată în M.O. nr. 597/12.08.2002, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

10. OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 

cesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii  

11. Legea 53/2003  - Codul  Muncii cu modificarile si completarile ulterioare 

 12.Legea 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice 

 

 

 

 

                                                               

 



BILIOGRAFIA DE CONCURS 

 Pentru ocuparea postului de  Consilier I  in Compartimentul Juridic, Contracte,Achizitii si 

Investitii 

1. H.G. nr.22/2021 privind organizarea si functionarea Ministerului Familiei, Tineretului 

si Egalitatii de Sanse; 

2. H.G.801/2004 privind organizarea si functionarea caselor de cultura a studentilor si a 

C.C.S.S.TEI 

3. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

4. Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu 

modificările și completările ulterioare; 

5. Hotărârea Guvernului 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; 

6. Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi 

concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi 

concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare; 

7. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 45/2018 din 24 mai 2018 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice; 

8. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 107/2017 pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice; 

9. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2016 din 19 septembrie 2016 pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului 

achizițiilor publice; 

10. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2017 din 14 decembrie 2017 privind funcția 

de control ex-ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de 

achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de 

concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, cu modificările și completările 

ulterioare; 

11. Hotărârea Guvernului nr. 419/2018 din 8 iunie 2018 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a 

contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru 

sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, pentru 

modificarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcționarea 

Ministerului Finanțelor Publice, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.634/2015 

privind organizarea şi funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, 

precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea 

nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

394/2016, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 

achizițiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.395/2016 şi a Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 

concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind 

concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului 

nr. 867/2016; 



12. Hotărârea Guvernului nr. 866/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor 

metodologice de aplicare aprobate prin HG nr. 394/2016 şi prin HG nr. 395/2016 

13. Instrucțiunea Nr. 1/2017 emisă în aplicarea prevederilor art. 179 lit. g) şi art. 187 alin. 

(8) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, respectiv a art. 192 lit. g) şi 

a art. 209 alin. (8) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale; 

14. Instrucțiunea Nr. 2/2017 din 19 aprilie 2017 emisă în aplicarea prevederilor art. 178 şi 

art. 179 lit. a) şi b) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu completările 

ulterioare, respectiv a prevederilor art. 191 şi art. 192 lit. a) şi b) din Legea nr. 99/2016 

privind achizițiile sectoriale; 

15. Instrucțiunea nr. 3/2017 din 8 august 2017 privind modificările contractului de 

achiziție publică/contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru și încadrarea 

acestor modificări ca fiind substanțiale sau nesubstanțiale; 

16. Hotărârea Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea și funcționarea Agenției 

Naționale pentru Achiziții Publice, cu modificările și completările ulterioare. 

17. OMTS nr.991/2020 privind aprobarea procedurii pentru reglementarea modului de 

avizare a inchirierii; 

18. OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

19. Legea nr.287/2009 privind Codul civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 BIBLIOGRAFIE DE CONCURS 

- Pentru ocuparea postului de  Economist Specialist IA (S)  in Compartimentul Financiar, 

Buget, Contabilitate si Resurse Umane 

1. H.G. nr.22/2021 privind organizarea si functionarea Ministerului Familiei, Tineretului 

si Egalitatii de Sanse; 

2. H.G.801/2004 privind organizarea si functionarea caselor de cultura a studentilor si a 

C.C.S.S.TEI 

3. Legea contabilităţii nr. 82/1991- cu modificările şi completările ulterioare 

4. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice- cu modificările şi completările 

ulterioare 

5. Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi 

necorporale- cu modificările şi completările ulterioare 

6. Legea 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea 

obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între 

profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante- cu modificările şi completările 

ulterioare 

7. OUG nr 34/ 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor 

de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii – cu 

modificările şi completările ulterioare 

8. HG nr. 841/1995 - privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a 

bunurilor apartinind institutiilor publice- cu modificările şi completările ulterioare 

9. H.G.909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale 

10. HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea 

contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a 

contractelor de concesiune de servicii 

11. Ordin MFP nr 1792/2002 pentru aprobarea NORMELOR METODOLOGICE privind 

angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum 

şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale 

12. Ordin MFP nr  2332/2017  pentru aprobarea NORMELOR 

METODOLOGICE generale referitoare la exercitarea controlului financiar 

preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care 

desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu 

13. Ordin MFP nr 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru 

institutiile publice si instrucţiunile de aplicare a acestuia 

14. Ordin MFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile 

15. Legea 53/2003  - Codul  Muncii cu modificarile si completarile ulterioare 

16. Legea 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice 

 

 

 

 

 



BILIOGRAFIA DE CONCURS 

 Pentru ocuparea postului de  Consilier Juridic I (S)  in Compartimentul Juridic, 

Contracte,Achizitii si Investitii 

17. H.G. nr.22/2021 privind organizarea si functionarea Ministerului Familiei, Tineretului 

si Egalitatii de Sanse; 

18. H.G.801/2004 privind organizarea si functionarea caselor de cultura a studentilor si a 

C.C.S.S.TEI 

19. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

20. Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu 

modificările și completările ulterioare; 

21. Hotărârea Guvernului 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; 

22. Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi 

concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi 

concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare; 

23. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 45/2018 din 24 mai 2018 pentru modificarea 

şi completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice; 

24. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 107/2017 pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice; 

25. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2016 din 19 septembrie 2016 pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului 

achizițiilor publice; 

26. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2017 din 14 decembrie 2017 privind 

funcția de control ex-ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru 

de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de 

concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, cu modificările și completările 

ulterioare; 

27. Hotărârea Guvernului nr. 419/2018 din 8 iunie 2018 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a 

contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru 

sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, pentru 

modificarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcționarea 

Ministerului Finanțelor Publice, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.634/2015 

privind organizarea şi funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, 

precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea 

nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

394/2016, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 

achizițiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.395/2016 şi a Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 

concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind 

concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului 

nr. 867/2016; 



28. Hotărârea Guvernului nr. 866/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor 

metodologice de aplicare aprobate prin HG nr. 394/2016 şi prin HG nr. 395/2016 

29. Instrucțiunea Nr. 1/2017 emisă în aplicarea prevederilor art. 179 lit. g) şi art. 187 alin. 

(8) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, respectiv a art. 192 lit. g) 

şi a art. 209 alin. (8) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale; 

30. Instrucțiunea Nr. 2/2017 din 19 aprilie 2017 emisă în aplicarea prevederilor art. 178 şi 

art. 179 lit. a) şi b) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu completările 

ulterioare, respectiv a prevederilor art. 191 şi art. 192 lit. a) şi b) din Legea nr. 

99/2016 privind achizițiile sectoriale; 

31. Instrucțiunea nr. 3/2017 din 8 august 2017 privind modificările contractului de 

achiziție publică/contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru și încadrarea 

acestor modificări ca fiind substanțiale sau nesubstanțiale; 

32. Hotărârea Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea și funcționarea Agenției 

Naționale pentru Achiziții Publice, cu modificările și completările ulterioare. 

33. OMTS nr.991/2020 privind aprobarea procedurii pentru reglementarea modului de 

avizare a inchirierii; 

34. OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

35. Legea nr.287/2009 privind Codul civil. 

       36.Constituţia României, republicată;  

       37.Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare,  

 

       38.Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

      39.Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, ( Titlul V, Titlul VI,)  

      40.Codul de procedură civilă - Cartea I titlul I și II, cu modificările şi completările 

ulterioare,  

     41.Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

    42.Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;                           

43. Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

    44.Legea nr. 101/2016 privind remediile și căle de atac în materie de atribuire a 

contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de 

servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a 

Contestațiilor; 

    45.Noul Cod de procedura penală.                                                                                                               

    46. Hotărârea 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea 

principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător 

funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat 

superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice  

 

 

 

 

 

 

 



BILIOGRAFIA DE CONCURS 

 Pentru ocuparea postului de  Referent I (M)  in Serviciul Patrimoniu, Administrativ, 

Secretariat si Relatii Publice 

1.H.G. nr.22/2021 privind organizarea si functionarea Ministerului Familiei, Tineretului si 

Egalitatii de Sanse; 

2.Legea. nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. 

 3.H.G. 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 

 4. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1792/2002, pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor 

publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 5.H.G. 2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea şi duratele normale de 

funcţionare a mijloacelor fixe. 

 6.ORDONANŢĂ nr. 81 /2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în 

patrimoniul instituţiilor publice. 

 7.LEGEA Nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi 

necorporale. 

8. Legea nr. 82/1991. Legea contabilității. 

9. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și 

răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor. 

10. OMF nr. 2861/09.10.2009 privind aprobarea Normelor privind organizarea și 

efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor 

proprii. 

11. Legea nr. 319/2006 - a Securității și sănătății în muncă cu modificările și 

completările ulterioare. 

12. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIBLIOGRAFIE DE CONCURS 

- Pentru ocuparea postului de Muncitor Calificat III in cadrul Serviciului Cazare și 

Alimentație 

- H.G nr. 22/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Familiei, Tineretului 

și Egalității de Șanse; 

- H.G nr. 801/2004 privind organizarea și funcționarea caselor de cultură ale studenților 

și a Complexului Cultural Sportiv Studențesc "Tei"; 

- Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Complexului Cultural Sportiv Studențesc 

Tei. 

- Ordin nr. 119 /2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind 

mediul de viață al populației. 

- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; 

- Legea nr. 319/2006 privind protecția și securitatea muncii; 

 

 


