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- consilier , clasa I, grad profesional debutant in cadrul Compartimentului informatizare, 

- consilier , clasa I, grad profesional asistent in cadrul Compartimentului informatizare 

   
• Legea nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare; 
• Legea nr. 215/2001, republicata, privind administratia publica locala, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 
• Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), 
• Legea nr. 7/2004 (r1), privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, 
• Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public,  

 
 
 
- consilier , clasa I, grad profesional debutant in cadrul Compartimentului achiziţii publice. 

- consilier , clasa I, grad profesional asistent in cadrul Compartimentului achizitii publice. 

      
• Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată; 
• Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată; 
• Legea nr. 215/2001 privind Administraţia publică locală, republicată; 
• Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 
• Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;  
• Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor 

de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi 
concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional 
de Soluţionare a Contestaţiilor;  

• Hotărârea Guvernului 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;Hotărârea nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului – cadru al 
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de 
intervenţii. 

�otă: 

La studierea actelor normative din bibliografie, candidaţii vor avea în vedere toate 

republicările, modificările şi completările intervenite până la data concursului. 
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