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ANEXA I 
a)Bibliografia comună: 
 
1. Constituția României; 
2. Partea a VI-a Statutul funcționarilor publici, titlul I și II din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare. 
3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor 
formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare 
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
 
 
b) Bibliografia de specialitate: 
b1) pentru inspector debutant: 
 
1. Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și 

completările ulterioare 
2. Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu 

modificările și completările ulterioare 
3. Ordinul Ministrului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului nr. 839/2009, 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, privind 
autorizarea executării lucrărilor în construcții, cu modificările și completările 
ulterioare 

4. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările și completările 
ulterioare. 

5. Hotărâreanr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind recepţia 
construcţiilor, cu modificările și completările ulterioare. 

 
b2)pentruconsilierachizițiipublice superior: 
 
1. Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice, cu modificările și completările 

ulterioare 
2. Hotărarea 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 privind achizițiile publice, cu 
modificările și completările ulterioare 

3. Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările și completările 
ulterioare 

4. Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu 
modificările și completările ulterioare. 

5. 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, cu modificările și 
completările ulterioare. 

6. Hotărârea nr. 1/2018 pentru aprobarea condiţiilor generale şi specific pentru 
anumite categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii 
finanţate din fonduri publice 
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7. Hotărâre nr. 867/2016 din 16 noiembrie 2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 
concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind 
concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii , cu modificările și completările 
ulterioare. 

8. Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor  referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-
cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și 
completările ulterioare. 
 

 
 
 
 
 
 


