
BIBLIOGRAFIE  ȘI TEMATICĂ COMUNĂ: 

 

1. Constituţia României, republicată; 

2. Partea a III -a și partea a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 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. O.G 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

6. O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; - art. 2-5, art. 15, art. 32-34; 

7. Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului 

controlului intern managerial al entităților publice; - art. 3-10; 

8. Cărți de specialitate, articole de specialitate sau orice altă sursă de informare pentru operare pe 

calculator Ms Office, cu următoarea tematică: 

 

Microsoft Word:  

• Crearea unui document nou, deschiderea, salvarea și redenumirea acestuia 

• Introducerea, modificarea unui text 

• Introducerea, modificarea unui tabel 

• Stabilirea dimensiunii paginii 

• Alegerea fontului, stilului și mărimii pentru caractere 

• Alinierea textului și modificarea spațiului dintre rânduri 

• Introducerea antetelor și notelor de subsol 

• Numerotarea paginilor 

Miscrosoft Excel: 

• Crearea unui document nou, deschiderea, salvarea și redenumirea acestuia 

• Introducerea, modificarea unui text/număr 

• Introducerea, modificarea unui tabel 

• Alegerea fontului, stilului și mărimii pentru caractere 

• Copierea conținutului unei celule 

• Inserare celule 

• Modificarea lățimii sau înălțimii unei celule 

• Adunarea a două coloane 

• Modificarea formatului numeric 

Microsoft PowerPoint: 

• Crearea unui document nou, deschiderea, salvarea și redenumirea acestuia 

• Adăugarea sau stergerea unui slide 

• Introducerea, modificarea unui text 

• Introducerea, modificarea unui tabel 

• Alegerea fontului, stilului și mărimii pentru caractere 

• Inserare imagini 

• Selectarea unui teme 



 

Microsoft Access: 

• Crearea unui tabel nou într-o bază de date nouă, deschiderea, salvarea și redenumirea 

acestuia 

• Alegerea fontului, stilului și mărimii pentru caractere 

• Adăugare prin introducerea datelor noi 

• Sortarea textului/numerelor 

BIBLIOGRAFIE  ȘI TEMATICĂ SPECIFICĂ - Direcția Generală Investiții Publice 

1. Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

modificările și completările ulterioare, CAPITOLUL II - Concesionarea terenurilor pentru 

construcţii; 

3. Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

4. H.G. nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor, cu 

modificările şi completările ulterioare, CAPITOLUL II - Recepția la terminarea lucrărilor și 

CAPITOLUL III - Recepția finală din Regulamentul privind recepția construcțiilor; 

5. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

6. Hotărârea 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, cu modificările şi completările ulterioare.  

BIBLIOGRAFIE  ȘI TEMATICĂ SPECIFICĂ - Direcția Generală Servicii Publice Locale 

1. Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, Capitolul I - art.1, Capitolul II - Secțiunea 1; 

2. Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și 

administrarea condominiilor, cu modificările și completările ulterioare - Art.9-10, art. 102; 

3. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a 

blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare,  Capitolul III;  

4. Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

5. Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare - art. 46 și art. 49; 

6. O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

7. Ordinul A.N.R.S.C.U.P. nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului – cadru al serviciului de 

salubrizare a localităților, cu modificările și completările; 

8. H.C.G.M.B nr. 345/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

serviciului public de salubrizare în Municipiul București;  

9. H.C.G.M.B. nr. 275/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea 

și execuția lucrărilor de infrastructură tehnico – edilitară și stradală de pe teritoriul municipiului 

București - art. 13 - 22. 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/188977

