
 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE 

Pentru postul de Inspector de Specialitate II cu atribuții în domeniul achizițiilor publice din 

cadrul Compartimentului Juridic, Achiziții 

 

 

 

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

activității așezămintelor culturale cu modificările și completările ulterioare; 

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.  Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor 

de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

17. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 

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


republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

18.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”, modificată 

prin HCL 131/29.09.2021.   


