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BIBLIOGRAFIE TEMATICĂ 

1 Constituția României (republicată în 2003); Cunoașterea și respectarea legislației în vigoare 

2 Legea nr. 202 / 2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între 

femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

Cunoașterea legislației privind egalitatea de șanse și 

de tratament între femei și bărbați 

3 Ordonanța Nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor 

formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

Cunoașterea și respectarea tuturor formelor de 

disciminare 

4 Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică; 

Reglementarea cadrului general privind raporturile 

de muncă 

5 Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ; Reglementarea cadrului general pentru organizarea și 

funcționarea autorităților și instituțiilor administrației 

publice  

6 Hotărârea nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru 

perioada de programare 2014-2020; 

Cunoașterea și respectarea normelor metodologice 

7 Ordonanța de urgență nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a 

fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar 

Spațiul Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar 

norvegian 2014-2021; 

Cunoașterea gestionării financiare a fondurilor 

externe nerambursabile 

8 Ordonanța de urgență nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și 

sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor 

europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Cunoașterea și sancționarea neregulilor apărute în 

obținerea și utilizarea fondurilor europene 

9 Ordonanța de urgență nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a 

fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020; 

Cunoașterea și gestionarea financiară a fondurilor 

europene 

10 Ordin nr. 2634/2015 privind documentele financiar - contabile Cunoașterea prevederilor legale privind documentele 

financiar – contabile 

11 Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și 

completările ulterioare 

Cunoașterea prevederilor legale privind achizițiile 

publice  

12 Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 

achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 

achizițiile publice 

Cunoașterea și respectarea normelor metodologice 

13 Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale Cunoașterea și respectarea legislației  

 


