BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA
pentru ocuparea funcției contractuale vacante de Inspector specialitate I Serviciul Politici de Dezvoltare
Durabilă- Direcția de Investiții- Direcția Generală de Achiziții și Investiții

TEMATICĂ

BIBLIOGRAFIE
1.

Constituția României

2.

Legea nr. 53 din 2003 privind Codul muncii

-

3.

Ordonanța nr. 137 din 2000 privind prevenirea şi sancționarea tuturor formelor de discriminare
-

4.

Legea nr. 202 din 2002 privind egalitatea de șanse şi de tratament între femei şi bărbați
-

Drepturile şi libertățile fundamentale;
Administrația publică locală.
Drepturi şi obligații ale angajatului;
Drepturi şi obligații ale angajatorului;
Suspendarea contractului individual de
muncă din inițiativa angajatorului;
Concedierea pentru motive care țin de
persoana salariatului;
Răspunderea disciplinară.
Hărţuirea morală la locul de muncă;
Măsuri de eliminare a formelor de
discriminare;
Egalitatea în materie de angajare şi
profesie.
Principiile aplicabile în domeniul
egalității de șanse şi de tratament între
femei şi bărbați;
Egalitatea de șanse şi de tratament
între femei şi bărbați în domeniul
muncii.
Cele 17 obiective de dezvoltare
durabilă stabilite prin Agenda 2030.
Obiectivele de dezvoltare durabilă la
nivel naţional - ținte 2030.

5.

Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă

6.

Hotărârea nr. 877 din 2018 privind adoptarea Strategiei pentru dezvoltarea durabilă a României
2030
OUG nr. 39 din 2018 privind parteneriatul public- - Mecanismul parteneriatului publicprivat
privat - elemente principale;
- Formele de parteneriat public-privat;
- Modalități de finanţare a investițiilor
care se realizează
în cadrul
contractelor de parteneriat publicprivat;
- Contribuția partenerului public la
realizarea proiectului de parteneriat
public-privat;
- Etapele
obligatorii
în
vederea
încheierii şi începerii executării
obligațiilor dintr-un contract de
parteneriat public-privat;
- Studiul de fundamentare - elemente

7.

-

8.

9.

Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 78/30.09.2016 privind aprobarea Strategiei Locale
de Dezvoltare Durabilă a Sectorului 5 al
Municipiului Bucureşti
Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 209/17.12.2020 privind modificarea Organigramei,
a Statului de Funcții și a Regulamentului de
Organizare și Funcționare ale aparatului de
specialitate al Primarului Sectorului 5

principale;
Contractul de parteneriat public-privat.
Prioritățile de dezvoltare şi obiectivele
strategice la nivelul Sectorului 5 al
Municipiului Bucureşti;
Procesul
de
evaluare
şi
de
monitorizare a Strategiei.
Atribuţiile specifice ale Serviciului
Politici de Dezvoltare Durabilă.

Candidații vor avea în vedere, la studierea actelor normative din bibliografia stabilită, în vederea
susținerii concursului, inclusiv republicările, modificările și completările acestora.
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