
 

 

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ 

 

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

I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Corp Control: 

1. Constituţia României, republicată; 

2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările şi 

completările ulterioare; Partea a III -a  și titlul I şi II ale părţii a VI-a ; 

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. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și 

completările ulterioare; - art. 5-14 

6. H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind 

liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare; - art. 9-22 

7. Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților 

publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu 

modificările și completările ulterioare; - art. 94-1001,  art. 111-114 

8. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și 

completările ulterioare; - art. 6-15 

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

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

10. O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare; - 

art. 2-20 

11. 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 

12. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; - art.1-

5, art. 25-30  

13. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; - art. 2-7,  

art.9-25,  art. 49-55,  art. 57-67 

14. Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 

publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice aprobate prin H.G 395/2016; 

- art. 43-51,  art. 132-147 

15. Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; - art. 7-16 

16. Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările 

și completările ulterioare; - art. 1-4,  art. 6-18, 

17. 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 

 
 
 


