
BIBLIOGRAFIE 
Pentru postul de Referent II din cadrul Compartimentului Juridic, Achizitii 

 

 

 

1. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. 
 
2. Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare. 
 
3. Legea 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. H.G. 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; 
 
5. HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice 
 

6.Ordin nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților 

publice; 

7. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

8. HCL Sector 4 nr. 241/08.10.2019 privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții, a 

Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului European Cultural și de Tineret 

pentru UNESCO “Nicolae Bălcescu”.   

 

 

 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/178667
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/178667
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/185166


BIBLIOGRAFIE 
Pentru postul de Referent  II din cadrul Serviciului Evenimente, Proiecte 

 

 

 

1. Legea nr. 143/2007, privind înfințarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor 

culturale;  

2.Ordinul Ministrului Culturii și Cultelor, nr. 2883/2003, pentru aprobarea normelor 

metodologice privind desfășurarea activităților specifice, așezămintelor cultural;  

3.Ordinul Ministrului Culturii și Cultelor nr. 2193/2004 pentru aprobarea regulamentelor - 

cadru de organizare și funcționare a așezămintelor culturale;  

4.Ordonanța de Urgență nr. 118/2006, privind înfințarea, organizarea și desfășurarea 

activității așezămintelor culturale cu modificările și completările ulterioare; 

5.O.G nr. 21/2007 privind privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, 

precum și desfășurarea activității de impresariat artistice; 

6. Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate 

pentru activități nonprofit de interes general; 

7.Ordin nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților 

publice; 

8. Legea 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe; 

9. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

10. HCL Sector 4 nr. 241/08.10.2019 privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții, a 

Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului European Cultural și de Tineret 

pentru UNESCO “Nicolae Bălcescu”.   
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