PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI
REPUBLICII, NR.13
Nr. 15550 din 16.07.2021

ANUNŢ
privind organizarea concursului pentru ocuparea a 8 funcţii publice vacante de execuție
din aparatul de specialitate al primarului municipiului Fălticeni.
Primăria municipiului Fălticeni organizează concurs de recrutare în data de 20.08.2021, ora 09,00
(proba scrisă) şi în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise - interviul, la sediul
Primăriei, pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante din aparatul de specialitate al
primarului municipiului Fălticeni:
- auditor, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Compartimentului audit;
- auditor, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Compartimentului audit;
- inspector, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul Serviciului financiar-contabilitate;
- inspector, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul Serviciului financiar-contabilitate;
- inspector, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul Compartimentului relații publice;
- inspector, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul Unității municipale pentru monitorizarea serviciilor
comunitare de utilități publice;
- inspector, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul Corpului de control comercial / Serviciul
administrativ-control-achiziții;
- inspector, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Compartimentului de asistență tehnică și financiară,
implementare proiecte U.E / Serviciul dezvoltare locală.
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ și următoarele condiții specifice de studii și vechime :
 pentru funcția publică de auditor, clasa I, gradul profesional principal: studii universitare de licenţă
absolvite cu diploma de licență sau echivalentă, în domeniul științelor economice și o vechime de minim 5
ani în specialitatea studiilor;
 pentru funcția publică de auditor, clasa I, gradul profesional superior: studii universitare de licenţă absolvite
cu diploma de licență sau echivalentă, în domeniul științelor economice și o vechime de minim 7 ani în
specialitatea studiilor;
 pentru funcțiile publice de inspector, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul Serviciului financiarcontabilitate : studii universitare de licenţă absolvite cu diploma de licență sau echivalentă, în domeniul
științelor economice și o vechime de minim 1 an în specialitatea studiilor;
 pentru funcția publică de inspector, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul Compartimentului relații
publice: studii universitare de licenţă absolvite cu diploma de licență sau echivalentă, în domeniul științelor
administrative, nu necesită vechime;
 pentru funcția publică de inspector, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul Unității municipale pentru
monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice: studii universitare de licenţă absolvite cu diploma
de licență sau echivalentă, în domeniul științelor inginerești și o vechime de minim 1 an în specialitatea
studiilor;
 pentru funcția publică de inspector, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul Corpului de control
comercial / Serviciul administrativ-control-achiziții: studii universitare de licenţă absolvite cu diploma de
licență sau echivalentă, în domeniul științelor administrative și o vechime de minim 1 an în specialitatea
studiilor;
 pentru funcția publică de inspector, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Compartimentului
asistență tehnică și financiară – implementare proiecte U.E / Serviciul dezvoltare locală: studii universitare
de licenţă absolvite cu diploma de licență sau echivalentă, în domeniul științelor inginerești și o vechime de
minim 7 an în specialitatea studiilor.
Dosarul de înscriere se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe pagina de
internet a Primăriei municipiului Fălticeni și pe site-ul A.N.F.P, respectiv în perioada: 16 iulie – 4 august
2021, la sediul Primăriei municipiului Fălticeni şi trebuie să conţină următoarele documente:
 formularul de înscriere, conform anexei nr.3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;
 copia actului de identitate;
 copiile diplomelor de studii şi alte altor acte care atestă efectuarea unor cursuri / specializări;
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 copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în
specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior
derulării concursului de către medical de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 declarative pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie
politică;
 cazierul judiciar;
 curriculum vitae.
Copiile se prezintă însoţite de documente originale, pentru a se certifica pentru conformitate cu
originalul de către secretarul comisiei de concurs.
o Bibliografia/tematica este următoarea:
 Bibliografie comună:
 Constituţia României, republicată;
 O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 Ordonanța nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
 Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.
Tematica:
1. Constituţia României, republicată - integral
2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 Partea a III-a ”Administrația publică locală”, Titlul I ”Dispoziții generale”; Titlul II ”Descentralizarea”
(Capitolul I și Capitolul II); Titlul III ”Regimul general al autonomiei locale; Titlul V ”Autoritățile
administrației publice locale”;
 Partea a V-a, Titlul I ”Exercitarea dreptului de proprietate publică a statului sau a unităților
administrativ-teritoriale”
 Partea a VI-a, Titlul I ”Dispoziții generale”
 Partea a VI-a, Titlul II ”Statutul funcționarilor publici”.
3. Ordonanța nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu
modificările și completările ulterioare - integral;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu
modificările și completările ulterioare - integral;
 Bibliografie / Tematica selectivă:
Pentru funcțiile de execuție de auditor:
BIBLIOGRAFIE:
1. Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare;
3. Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată
în anul 1999, (M.O. nr. 242/1999), cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată în anul 2008, (M.O. nr. 454/2008), cu modificările şi
completările ulterioare;
5. Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată în anul 2011, (M.O. nr. 856/2011), cu
modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, (M.O. nr. 390/2016), cu modificările şi completările
ulterioare;
7. Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, (M.O. nr. 392/2016), cu
modificările şi completările ulterioare;
8. Legea 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu
gestionarea bunurilor, cu modificările si completările ulterioare;
9. Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată în
anul 2003, (M.O. nr. 799/2003), cu modificările şi completările ulterioare;
10. Hotărârea Guvernului nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de
audit public intern, (M.O. nr. 17/2014);
11. Hotărârea Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor
publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul
serviciului, (M.O. nr. 797/2018);
-
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12. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea,
evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale (M.O. nr. 37/2002), cu modificările şi completările
ulterioare;
13. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a
auditorului intern, (M.O. nr. 128/2004), cu modificările şi completările ulterioare;
14. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1917/2005 privind aprobarea normelor metodologice privind
organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi pentru instituţiile publice şi
instrucţiunile de aplicare a acestuia (M.O. nr. 1186/2005), cu modificările şi completările ulterioare;
15. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, (M.O. nr.
835/2008), cu modificările şi completările ulterioare;
16. Ordin nr. 1.954/2005 pentru aprobarea Clasificației indicatorilor privind finanțele publice, cu modificările
şi completările ulterioare;
17. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi
efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, (M.O. nr.
704/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
TEMATICA
1. Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
 CAPITOLUL II: Principii, reguli şi responsabilităţi
 CAPITOLUL III: Procesul bugetar
 CAPITOLUL IV: Împrumuturi
 CAPITOLUL V: Finanţarea instituţiilor publice
2. Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare;
 TITLUL IV, Capitolul III: Venituri din salarii şi asimilate salariilor
 TITLUL IX: Impozite şi taxe locale
3. Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată
în anul 1999, (M.O. nr. 242/1999), cu modificările şi completările ulterioare;
 CAPITOLUL II: Calcularea amortizării
 CAPITOLUL III: Regimuri de amortizare
 CAPITOLUL IV: Contabilitatea şi destinaţia amortizării mijloacelor fixe
 CAPITOLUL V: Scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe
4. Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată în anul 2008, (M.O. nr. 454/2008), cu modificările şi
completările ulterioare;
 CAPITOLUL II: Organizarea şi conducerea contabilităţii
 CAPITOLUL III: Registrele de contabilitate
 CAPITOLUL IV: Situaţii financiare
 CAPITOLUL V: Contabilitatea Trezoreriei Statului şi a instituţiilor publice
5. Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată în anul 2011, (M.O. nr. 856/2011), cu
modificările şi completările ulterioare;
 CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
 CAPITOLUL II: Organizarea auditului public intern
 CAPITOLUL III: Desfăşurarea auditului public intern
 CAPITOLUL IV: Auditorii interni
6. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, (M.O. nr. 390/2016), cu modificările şi completările
ulterioare;
 CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
 CAPITOLUL II: Reguli generale de participare şi desfăşurare a procedurilor de atribuire
 CAPITOLUL III: Modalităţi de atribuire
 CAPITOLUL IV: Organizarea şi desfăşurarea procedurii de atribuire
 CAPITOLUL V: Executarea contractului de achiziţie publică/ acordului-cadru
7. Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, (M.O. nr. 392/2016), cu
modificările şi completările ulterioare;
 SECŢIUNEA 2: Definiţii
 CAPITOLUL IV: Reguli privind atribuirea contractelor de concesiune
 CAPITOLUL V: Reguli privind executarea contractelor de concesiune
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8. Legea 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu
gestionarea bunurilor, cu modificările si completările ulterioare;
 CAPITOLUL 2: Conditii privind angajarea gestionarilor
 CAPITOLUL 3: Garantii
 CAPITOLUL 5: Dispozitii tranzitorii si finale
9. Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată în
anul 2003, (M.O. nr. 799/2003), cu modificările şi completările ulterioare;
 CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
 CAPITOLUL II: Dispoziţii privind controlul financiar preventiv
 CAPITOLUL III: Dispoziţii comune
10. Hotărârea Guvernului nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de
audit public intern, (M.O. nr. 17/2014);
 CAPITOLUL I: Organizarea auditului public intern în România
 CAPITOLUL II: Normele aplicabile compartimentului de audit public intern şi auditorilor interni
 CAPITOLUL V: Misiunea de evaluare a activităţii de audit public intern
11. Hotărârea Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor
publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul
serviciului, (M.O. nr. 797/2018) - integral
12. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea,
evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale (M.O. nr. 37/2002), cu modificările şi completările
ulterioare - integral
13. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a
auditorului intern, (M.O. nr. 128/2004), cu modificările şi completările ulterioare - integral
14. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1917/2005 privind aprobarea normelor metodologice privind
organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi pentru instituţiile publice şi
instrucţiunile de aplicare a acestuia (M.O. nr. 1186/2005), cu modificările şi completările ulterioare;
 CAPITOLUL VI: Planul de conturi general pentru instituţii publice
 CAPITOLUL VII: Instrucţiunile de utilizare a conturilor
 CAPITOLUL VII: Instrucţiunile de utilizare a conturilor
 CAPITOLUL XI : Contabilitatea operatiuinilor specific bugetelor locale
15. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, (M.O. nr.
835/2008), cu modificările şi completările ulterioare;
 CAPITOLUL I: Reguli generale privind reevaluarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul
instituţiilor publice
 CAPITOLUL III: Reguli privind reevaluarea activelor fixe corporale aparţinând domeniului public al
statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, date în administrare regiilor autonome
 CAPITOLUL IV: Regimul de amortizare şi calcularea amortizării
16. Ordin nr. 1.954/2005 pentru aprobarea Clasificației indicatorilor privind finanțele publice, cu modificările
şi completările ulterioare;
 Anexa nr. 2: Clasificatia indicatorilor privind bugetele locale - I.Venituri si II.Cheltuieli clasificatia
functionala
17. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi
efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, (M.O. nr.
704/2009, cu modificările şi completările ulterioare - integral

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Pentru funcțiile de execuție de inspector din cadrul Serviciului financiar-contabilitate:
BIBLIOGRAFIE
Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare;
Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată;
Norme Metodologice privind angajarea, lichidarea, ordinanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice,
precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, aprobate prin OMFP
1792/2002;
O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată;
ORDIN nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.
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TEMATICA
1. Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
 CAPITOLUL II: Principii, reguli şi responsabilităţi
 CAPITOLUL III: Procesul bugetar
 CAPITOLUL IV: Împrumuturi
 CAPITOLUL V: Finanţarea instituţiilor publice
2. Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare;
 TITLUL IV, Capitolul III: Venituri din salarii şi asimilate salariilor
 TITLUL IX: Impozite şi taxe locale
3. Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată;
 CAPITOLUL II: Organizarea şi conducerea contabilităţii
 CAPITOLUL III: Registrele de contabilitate
 CAPITOLUL IV: Situaţii financiare
 CAPITOLUL V: Contabilitatea Trezoreriei Statului şi a instituţiilor publice
4. Norme Metodologice privind angajarea, lichidarea, ordinanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice,
precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, aprobate prin OMFP
1792/2002;
5. O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată;
 CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
 CAPITOLUL II: Dispoziţii privind controlul financiar preventiv
 CAPITOLUL III: Dispoziţii comune
6. ORDIN nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii - integral.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pentru funcția de execuție de inspector din cadrul Compartimentului relații publice:
BIBLIOGRAFIE
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările
ulterioare;
H.G. nr. 123/2002 privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la
informaţiile publice;
O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările și completările
ulterioare;
Legea nr. 52/2003 privind trasparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
Legea nr. 16/1996 – Legea Arhivelor Naționale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea
și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de
Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative;

TEMATICA
1. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările
ulterioare;
 Capitolul II ”Organizarea și asigurarea accesului la infomațiile de interes public”
2. H.G. nr. 123/2002 privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la
informaţiile publice;
 Capitolul II ”Organizarea și asigurarea accesului liber la informațiile de interes public”
 Capitolul III ”Procedurile privind accesul liber la informațiile de interes public”
 Capitolul IV ”Funcționarea structurilor responsabile de informarea publică directă”
3. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările și completările
ulterioare;
 Prezentarea reglementărilor de soluționare a petițiilor, articolele 1 – 15.
4. Legea nr. 52/2003 privind trasparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
 Capitolul I ”Dispoziții generale”
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Capitolul II ”Proceduri privind participarea cetățenilor și a asociațiilor legal constituite la procedul de
elaborare a actelor normative și la procesul de luare a deciziilor”
5. Legea nr. 16/1996 – Legea Arhivelor Naționale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 Capitolul III ”Obligațiile creatorilor și deținătorilor de documente”
 Capitolul IV ”Folosirea documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic Național al Romîniei”
6. Legea nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
 Capitolul III ”Furnizarea serviciilor de arhivare a documentelor în formă electronică”
 Capitolul IV ”Crearea arhivei electronice”
 Capitolul V ”Conservarea arhivei electronice”
 Capitolul VI ”Consultarea arhivei electronice”
7.
Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru
modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției
Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative;
 Titlul II ”Proceduri de asigurare a integrității și transparenței în exercitarea funcțiilor și demnităților
publice”
-

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Pentru funcția de execuție de inspector din cadrul Unității municipale pentru monitorizarea serviciilor
comunitare de utilități publice:
BIBLIOGRAFIE
Legea nr. 52/2003 privind trasnparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
H.G. nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor
comunitare de utilităţi publice;
Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice – republicată.
Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea
şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de
Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările și
completările ulterioare;
Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,
cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

TEMATICA
1. Legea nr. 52/2003 privind trasnparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
 Capitolul I ”Dispoziții generale”
 Capitolul II ”Proceduri privind participarea cetățenilor și a asociațiilor legal constituite la procedul de
elaborare a actelor normative și la procesul de luare a deciziilor”
2. H.G. nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor
comunitare de utilităţi publice;
 Atribuțiile principale ale Unității centrale de monitorizare – art.5
 Atribuțiile principale ale Unității locale de monitorizare – art.6
3. Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice – republicată.
 Capitolul I ”Dispoziții generale”
 Capitolul II ”Autorități și competențe”
 Capitolul III ”Organizarea și funcționarea serviciilor de utilități publice”
 Capitolul IV ”Operatori și utilizatori”
4. Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 Titlul III ”Timpul de muncă și de odihnă”
 Titlul V ”Sănătatea și securitatea în muncă”
 Titlul VII ”Dialogul social”
 Titlul XI ”Răspunderea juridică”
5. Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea
şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de
Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările și
completările ulterioare;
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Titlul II ”Proceduri de asigurare a integrității și transparenței în exercitarea funcțiilor și demnităților
publice”

6. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,
cu modificările și completările ulterioare;
 Capitolul I ”Dispoziții generale”
 Capitolul II ”Sistemetizarea și unificarea legislației”
 Capitolul III ” Eleborarea actelor administrative”
7. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 Capitolul I ”Dispoziții generale”
 Capitolul II ”Procedura de soluționare a cererilor în contenciosul administrativ”

1.
2.
3.
4.
5.

Pentru funcția de execuție de inspector din cadrul Corpului de control comercial:
BIBLIOGRAFIE
O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
H.G. nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice;
Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și
completările ulterioare;
Legea nr. 52/2003 privind trasnparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
H.G. nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor
comunitare de utilităţi publice.

TEMATICA
1. O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
 Capitolul I ”Dispoziții generale”
 Capitolul IV ”Obligațiile și răspunderile autorităților administrației publice centrale și locale”
 Capitolul V ”Practici comerciale”
 Capitolul VI ”Reguli generale de coercializare a produselor și serviciilor”
2. H.G. nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice;
 Capitolul II ”Organizarea comerțului în zone publice”
 Capitolul III ”Organizarea comerțului în piețe și tîrguri”
 Capitolul IV ”Amplasarea și funcționarea piețelor”
 Capitolul V ”Condițiile de funcționarea a piețelor”
 Capitolul VI ”Cerințe de dotare a piețelor”
 Capitolul VII ”Drepturile și obligațiile utilizatorilor piețelor”
 Capitolul VIII ”Organizarea comerțului în pasaje publice, drumuri publice și străzi sau în orice zonă
de altă natură destinată folosinței publice, cu excepția celor administrate special, în alte condiții decât
în piețe”
3. Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și
completările ulterioare;
 Capitolul I ”Dispoziții generale”
 Caitolul II ”Autorizarea și efectuarea transportului în regim de taxi sau în regim de închiriere”
4. Legea nr. 52/2003 privind trasnparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
 Capitolul I ”Dispoziții generale”
 Capitolul II ”Proceduri privind participarea cetățenilor și a asociațiilor legal constituite la procedul de
elaborare a actelor normative și la procesul de luare a deciziilor”
5. H.G. nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor
comunitare de utilităţi publice.
 Atribuțiile principale ale Unității centrale de monitorizare – art.5
 Atribuțiile principale ale Unității locale de monitorizare – art.6

-

Pentru funcția de execuție de inspector din cadrul Compartimentului asistență tehncă și financiată –
implementare proecte U.E:
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BIBLIOGRAFIE
1. H.G. nr. 398 din 27 mai 2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a
fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de
coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013;
2. H.G nr. 399 din 27 mai 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul
operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de
coeziune 2014-2020;
3. Legea 10/1995 privind calitatea in construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare;
4. H.G nr.907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentațiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
5. H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții si instalații
aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;
6. Legea nr 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
7. Hotărârea nr 123 /2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr 544/2001 privind
liberul acces la informațiile de interes public;
8. Hotărârea nr. 936/2020 pentru aprobarea cadrului general necesar în vederea implicării autorităților și
instituțiilor din Romania în procesul de programare și negociere a fondurilor externe nerambursabile
aferente perioadei de programare 2021-2027 și a cadrului instituțional de coordonare, gestionare și
control al acestor fonduri;
9. O.U.G. nr. 122/ 2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al
fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România;
10. Legea nr 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
11. Legea nr 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
12. Hotărârea nr 395/ 2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achiziție publica / acordului-cadru din Legea nr 98/2016 privind achizițiile
publice;
13. Legea nr. 51/2006, Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată;
14. O.U.G. nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de relansare şi rezilienţă
necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul
Mecanismului de redresare şi rezilienţă;
TEMATICA
1. H.G. nr. 398 din 27 mai 2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a
fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de
coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013;
 Capitolul II ”Instituțiile implicate în coordonarea, gestionarea și controlul fondurilor ESI și al
instrumentelor structurale 2007 – 2013
 Capitolul III ”Atribuțiile instituțiilor implicate în coordonarea fondurilor ESI și a instrumentelor
structurale 2007 – 2013 și în desemnarea autorităților și organesmelor cu rol în gestionarea
intrumentelor structurale 2014 – 2020 FEPAM, IPA II și ENI
 Capitolul IV ”Atribuțiile autorităților implicate în gestionarea și controlul instrumentelor structurale și
FEPAM
 Capitolul VII ”Mecanismul de verificare a respectării normelor privind achizițiile publice în cadrul
proiectelor finanțate din instrumente structurale
2. H.G nr. 399 din 27 mai 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul
operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de
coeziune 2014-2020;
 Categoriile de cheltuieli eligibile – art. 13
3. Legea 10/1995 privind calitatea in construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 Capitolul I ”Dispoziții generale”
 Capitolul II ”Sistemul calității în construcții
 Capitolul III ”Obligații și răspunderi”
4. H.G nr.907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentațiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
 Capitolul III ”Documentațiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții finanțate din
fonduri publice”
5. H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții si instalații
aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;
 Capitolul II ”Recepția la terminarea lucrărilor”
 Capitolul III ”Recepția finală”
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6. Legea nr 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
 Capitolul II ”Organizarea și asigurarea accesului la infomațiile de interes public”
7. Hotărârea nr 123 /2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr 544/2001 privind
liberul acces la informațiile de interes public;
 Capitolul II ”Organizarea și asigurarea accesului liber la informațiile de interes public”Capitolul III
”Procedurile privind accesul liber la informațiile de interes public”
 Capitolul IV ”Funcționarea structurilor responsabile de informarea publică directă”
8. Hotărârea nr. 936/2020 pentru aprobarea cadrului general necesar în vederea implicării autorităților și
instituțiilor din Romania în procesul de programare și negociere a fondurilor externe nerambursabile
aferente perioadei de programare 2021-2027 și a cadrului instituțional de coordonare, gestionare și
control al acestor fonduri;
 Programele operaționale care se elaborează în cadrul politicii de coeziune pentru perioada de
programare 2021 – 2027 – art. 5
9. O.U.G. nr. 122/ 2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al
fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România;
 Capitolul I ”Prevederi generale”
 Capitolul II ”Măsuri specifice utilizării eficiente a fondurilor externe nerambursabile destinate
dezvoltării regionale
 Capitolul III ”Mecanisme financiare specifice funcției de plată a Autorității de management pentru
programele operaționale regionale”
 Capitolul IV ”Mecanisme specifice altor funcții exercitate de autoritățile de management pentru
dezvoltare regională
10. Legea nr 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 Capitolul I ”Dispoziții generale”
 Capitolul II ”Principii, reguli și responsabilități”
 Capitolul III ”Procesul bugetar”
 Capitolul V ”Finanțarea instituțiilor publice”
11. Legea nr 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 Capitolul I ”Dispoziții generale”
 Capitolul II ”Reguli generale de participare și desfășurare a procedurilor de atribuire”
 Capitolul III ”Modalități de atribuire”
 Capitolul IV ”Organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire”
12. Hotărârea nr 395/ 2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achiziție publica / acordului-cadru din Legea nr 98/2016 privind achizițiile
publice;
 Capitolul I ”Dispoziții generale și organizatorice”
 Capitolul II ”Planificarea și pregătirea realizării
 Capitolul III ”Realizarea achiziției publice”
 Capitolul IV ”Executarea contractului de achiziție publică / acordului-cadru
13. Legea nr. 51/2006, Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată;
Capitolul I ”Dispoziții generale”
Capitolul II ”Autorități și competențe”
Capitolul III ”Organizarea și funcționarea serviciilor de utilități publice”
Capitolul IV ”Operatori si utilizatori”
Capitolul V ”Finanțarea serviciilor de utilități publice”
14. O.U.G. nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de relansare şi rezilienţă
necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul
Mecanismului de redresare şi rezilienţă - INTEGRAL

PRIMAR
Prof. Gheorghe-Cătălin Coman
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