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Bibliografie: 

Referent IA – Serviciul Administrativ, Investiții 

1. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările 

și completările ulterioare; 

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

3. 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; 

4. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, actualizată; 

5. Hotărârea nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor, 

cu modificările și completările ulterioare; 

6. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, 

cu modificările și completările ulterioare; 

7. HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri 

publice; 

8. Ordin nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții; 

9. Ordin nr. 901/2015 privind aprobarea Metodologiei de emitere a avizului tehnic de către 

Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. pentru documentaţiile tehnico-economice 

aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 

10. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 

11. Hotărârea nr. 675/2002 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 

766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii 

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

publice; 

 

13. Ordinul 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 

14. Ordin 281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al 

achiziţiilor publice şi Programului anual al achiziţiilor sectoriale 

15. Ordin 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea 

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii. 

16. Legea nr.190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului ( UE ) 

2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind  
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17. libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul 

general privind protecția datelor ) 

18. Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată HCL Sector 4 nr. 

23/12.02.2021 privind reorganizarea activității și aprobarea Organigramei, a Statului de 

Funcții, a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului European Cultural 

și de Tineret pentru UNESCO “Nicolae Bălcescu”.   

 

Inspector de Specialitate II - Biroul Marketing, Relații cu Publicul și Relații 

Internaționale 

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

culturale; 

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

metodologice privind desfășurarea activităților specifice, așezămintelor culturale; 

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. Ordonanța de Urgență nr.189/ 2008 privind managementul instituțiilor de cultură; 

6. Ordinul ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru 

de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de 

obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al 

contractului de management; 

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

precum și desfășurarea activității de impresariat artistice; 

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

pentru activități nonprofit de interes general; 

9. Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a 

programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

publice; 

11.Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 
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12. 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; 

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

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

15. Regulamentul FSE - Regulamentul (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul social european și de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 al Consiliului 

16. Legea nr.190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului ( UE ) 

2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 

circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 

protecția datelor ) 

17. Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 (*republicată*) privind transparenţa decizională în 

administraţia publică*)  

18.  Ordonanţa nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a 

petiţiilor, cu modificările și completările ulterioare. 

19. Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001- privind liberul acces la informaţiile de interes 

public, cu modificările și completările ulterioare; 

20. HG 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 

 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările 

ulterioare, 

21. Legea 554/2004 contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

22. HCL Sector 4 nr. 23/12.02.2021 privind reorganizarea activităâii și aprobarea 

Organigramei, a Statului de Funcții, a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale 

Centrului European Cultural și de Tineret pentru UNESCO “Nicolae Bălcescu”.   

Inspector de Specialitate II cu atribuții în domeniul Achizițiilor Publice - 

Compartimentului Juridic, Achiziții 

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

așezămintelor culturale; 

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

cadru de organizare și funcționare a așezămintelor culturale; 

3.Ordonanța de Urgență nr. 118/2006, privind înființarea, organizarea și desfășurarea 

activității așezămintelor culturale cu modificările și completările ulterioare; 
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4.O.G nr. 21/2007 privind privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, 

precum și desfășurarea activității de impresariat artistice; 

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

publice; 

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

7. 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; 

8. Lege nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare; 

9. Legea nr. 100/2016 din 19 mai 2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de 

servicii, cu modificările și completările ulterioare; 

10. Lege nr. 101/2016 din 19 mai 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, cu modificările și completările 

ulterioare; 

11. OUG nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a 

contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale 

şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii 

12. INSTRUCȚIUNEA NR. 1/2021 privind modificarea contractului de achiziție 

publică/contractului de achiziție sectorială/acordului cadru Publicată în Monitorul Oficial, 

Partea I, nr. 56 din 19 ianuarie 2021, 

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

14. Legea nr.190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului ( UE ) 

2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 

circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 

protecția datelor ) 

15. Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 (*republicată*) privind transparenţa decizională în 

administraţia publică*)  

16. HCL Sector 4 nr. 23/12.02.2021 privind reorganizarea activităâii și 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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