
  

 

                             

BIBLIOGRAFIE  
pentru ocuparea postului vacant de execu\ie de 

Referent de specialitate (S), GR. I A 
   

 

1. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

2. Legea nr. 319/2006 privind protectia și securitatea în muncă; 

3. H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 

98/2016 privind achiziţiile publice; 

4. Ordonanţă de urgenţă  nr. 57/2019 - Codul administrativ; 

5. Ordonanţă de urgenţă nr. 118 din 21 decembrie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale; 

6. Ordinul nr. 3245/1805/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul 
coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de 
siguranţă sanitarăîn domeniul culturii; 

7. Regulamentul de organizare şi funcţionare si Regulamentul Intern al Şcolii Populare de 
Arte şi Meserii „Vespasian Lungu” Brăila. 

8. Manualul de utilizare autoritate contractantă in SEAP (https://e-
licitatie.ro/pub/manual/ca/ ); 

 

 

 

 

 

  

          

 

 

 

 

 



 

TEMATICA 
pentru concursul de ocuparea postului vacant de execu\ie de 

Referent de specialitate (S), GR. I A 
 
 

1. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare – integral. 
o Manualul de utilizare autoritate contractantă in SEAP (https://e-licitatie.ro/pub/manual/ca/ ) – integral. 

2. Legea nr. 319/2006 privind protectia și securitatea în muncă: 
 a. Art. 3-4: 

o Domeniu de aplicare; 
 b. Art. 22-24: 

o Obligatiile lucratorului, supravegherea sanatatii. 
3. H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractului de achiziţie public`/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice - integral. 
4. Ordonanţă de urgenţă  nr. 57/2019 - Codul administrativ: 
 a. Art. 541-542:  

o Rolul şi atribuţiile personalului contractual, Contractul individual de muncă. 
 b. Art. 549-579:  
 Drepturi şi obligaţii ale personalului contractual în conformitate cu legislaţia muncii, Salarizarea personalului 
contractual, Încadrarea şi promovarea personalului contractual, Managementul personalului contractual din administraţia 
publică şi gestiunea raporturilor juridice, Răspunderea administrativă, Răspunderea administrativ-disciplinară, 
Răspunderea administrativ-contravenţională, Răspunderea administrativ-patrimonială.  
5. Ordonanţă de urgenţă  nr. 118 din 21 decembrie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale; 
6. Ordinul nr. 3245/1805/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi 
pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul culturii -  cap. VIII. 
7. Regulamentul de organizare şi funcţionare si Regulamentul Intern al Şcolii Populare de Arte şi Meserii „Vespasian 
Lungu” Brăila –integral 
 
 

 


