
 
BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ 

 
la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuţie de consilier, clasa 

I, grad profesional superior din cadrul Serviciului de Planificare a Investițiilor: 

1. Constituţia României, republicată; 
2. titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrative, cu modificările şi completările ulterioare; 
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

5. Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;   

6. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, CAPITOLUL II; 

7. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 
8. Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepţia 

construcţiilor, cu modificările și completările ulterioare;  

9. Hotărârea Guvernului nr. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind 
aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora; 

10.  Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 

privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările și completările ulterioare; 
11. Hotărârea Guvernului nr. 675/2002 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului 

nr.766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii; 
12. Ordinul MDRAP 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, CAPITOLUL IX; 

13. Ordinul MDLPL nr. 1299/2008 pentru modificarea Procedurii privind emiterea acordului de către 
Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. pentru intervenţii în timp asupra construcţiilor 

existente, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al 
inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Construcţii nr. 486/500/2007. 

 

 


