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- privind organizarea şi desfăşurarea la nivelul Administratiei Domeniului Public Sector 1 a 
concursului/examenului pentru ocuparea unor posturi de conducere şi execuţie vacante de inspector de 
specialitate, gradul profesional 1, in cadrul Serviciului Contabilitate-Buget, Referent9 treapta 
profesională IA, in cadrul Compartimentului Relatii cu Publicul, Imaine, Presa, Şef Birou, gradul II la 
Biroul Resurse Umane-Secretariat, Şef Birou, gradul II la Biroul Achizitii Publice, Şef Serviciu, gradul 
II la Serviciul Juridic, Şef Serviciu, gradul II la Serviciul Spatii Verzi. 

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (2) din Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a 
criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/201 1, cu modificările 
şi completările ulterioare coroborate cu prevederile Dispoziţiei Primarului Sectorului 1 nr. 2741/18.04.2011 
privind aprobarea criteriilor proprii de selecţie în completarea Regulamentului-Cadru aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

cu sediul în Bd. Poligrafiei nr. 4, Sector 1, Bucureşti 
organizează CONCURS/EXAMEN pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, 21 unor funcţii 

contractuale de conducere şi execuţie vacante la nivelul instituţiei. 

Denumirea postului vacant: 
1 post - Inspector de specialitate, gradul profesional I, ia Serviciul Contabilitate-Buget; 
1 post - Şef Birou, gradul II la Biroul Achizitii Publice; 
1 post - Şef Birou, gradul II la Biroul Resurse-Umane Secretariat; 
1 post - Şef Serviciu, gradul II !a Serviciul Juridic; 
1 post - Şef Serviciu, gradul II la Serviciul Spatii Verzi; 
1 post - Referent, treapta profesionala IA la Compartimentul Relatii ~u Publicu!, Imagine, 

Presa. 
Număr posturi : 6 



CONDIT/I DE PARTICIPARE LA CONCURS: 

- are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand
Spatiului Economic European �i domiciliul 'in Romania; 

- cunoa�te limba romana, scris �i vorbit;
- are varsta minima reglementata de prevederile legale;

- are capacitate deplina de exercitiu;
- are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza

adeverintei medicate eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate; 
- 'indepline�te conditiile de studii �i, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit

cerintelor postului scos la concurs; 
- nu a fost condamnata definitiv pentru savar�irea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului

ori contra autoritatii, de serviciu sau 'in legatura cu serviciul, care 'impiedica 'inraptuirea justitiei, de fals ori 

a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savar�ite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu 

exercitarea functiei, cu exceptia situatiei 'in care a intervenit reabilitarea. 

CONDIT/I GENERALE $1 SPECIF/CE DE PARTICIPARE LA CONCURS: 

• Pentru postul inspector de specialitate, gradul profesional I, la Serviciul Contabilitate-Buget

• studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata 
absolvite cu diploma de licenta 'in Stiinte Economice;

• studii de masterat;

• vechimea 'in specialitate necesara : minim 3 ani �i 6 luni.

• Pentru postul sef birou, gradul II, la Biroul Achizitii Publice

• studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii supenoare de lunga durata 
absolvite cu diploma de licenta

• studii de masterat;

• vechimea in specialitate necesara : minim 2 ani.

• Pentru postul sef birou, gradul II, la Biroul Resurse Umane-Secretariat

• studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata 
absolvite cu diploma de licenta 'in Stiinte Administrative;

• studii de masterat ( in stiinte administrative);

• vechimea 'in specialitate necesara : minim 2 ani.

• Pentru postul sef serviciu, gradul II, la Serviciul Juridic

• studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata 
absolvite cu diploma de Iicenta in Stiinte juridice;

• vechimea 'in specialitate necesara : minim 2 ani.

• Pentru postul sef seviciu, gradul II, la Serviciul Spatii Verzi

• studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata 
absolvite cu diploma de licenta

• studii de masterat;

• vechimea in specialitate necesara : minim 2 ani.



• Pentru postul Referent, treapta profesionala IA, la Compartimentul Relatii cu Publicul, 
Imagine, Presa 

• studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat 
• vechimea necesară: minim 6 ani şi 6 luni 

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS: 

1. Cerere de înscriere la concurs adresată Directorului General al Administraţiei Domeniului Public Sector 
1. 

2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz. 
3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 
specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului 
solicitate de autoritatea sau instituţia publică. 
4. Carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în 
specialitatea studiilor, în copie. 
5. Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă 
incompatibil cu funcţia pentru care candidează. 
6. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni 
anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare 
abilitate. 
7. Curriculum vitae. 

- Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului si calitatea 
acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 

- În cazul cazierului judiciar, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o 
declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de 
concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului. 

* Copiile actelor vor fi prezentate şi În original În vederea verificării conformităJii copiilor cu acestea. 

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI: 

Perioada de depunere a dosarelor: de la data de 04.11.2019, ora 08.00 si până la data de 
15.11.2019, ora 14.00, la sediul institutiei din Bd. Poligrafiei, nr. 4, Sector 1, Bucuresti-Biroul Resurse 
Umane-Secretariat. 

Selecţia dosarelor: în termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de 
depunere a dosarelor. 

Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor: în termen de o zi lucrătoare de la data expirării 

termenului de selecţie a dosarelor. 
* După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, candidaţii nemulţumiţi pot depune 

contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, sub 
sancţiunea decăderii din acest drept. În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor, 
comisia de soluţionare a contestaţiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condiţiilor 
pentru participare la concurs în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere 
a contestaţiilor. Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face imediat după soluţionarea 

contestaţiilor. 

Proba scrisă: 25.11.2019, ora 10.00. 
Afişarea rezultatelor probei scrise: în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării 

probei scrise. 



* După afişarea rezultatelor obţinute la proba scrisă, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie 
în termen de cel mult o zi lucrătoare de Ia data afişării rezultatului probei scrise, sub sancţiunea decăderii 
din acest drept. În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise, comisia de soluţionare a 
contestaţiilor va analiza lucrarea doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare 
de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor. Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se 
face imediat după soluţionarea contestaţiilor. 

Proba interviului: 28.11.2019, ora 10.00. 
Afişarea rezultatelor probei interviului: în termen de maximum o zi lucrătoare de la data 

finalizării probei interviului. 
* După afişarea rezultatelor obţinute la proba interviului, candidaţii nemulţumiţi pot depune 

contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei interviului, sub 
sancţiunea decăderii din acest drept. În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei interviului 
comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru 
candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a 
contestaţiilor. Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face imediat după soluţionarea 

contestaţiilor. 

Afişarea rezultatelor finale: Rezultatele finale se afişează în termen de maximum o zi lucrătoare 
de la expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor pentru proba interviului. 

Bibliografie 
Pentru postul vacant 

Inspector de specialitate, gradul profesional I, în cadrul Serviciul Contabilitate-Buget 

1. Legea nr. 273/29.06.2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
2. Legea contabilităţii nr. 82/ 1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
3. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public; 
4. Legea nr. 22/ 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea m 

legatura cu gestionarea bunurilor organizatiilor, cu completarile si modificarile ulterioare; 
5. Legea nr.227/2015 privind codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; 
6. Legea nr.2017/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare; 
7. Legea 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale si necorporale, 

republicata cu modificările şi completările ulterioare; 
8. O.U.G. nr.57/2019 privind codul administrativ; 
9. O.G.nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor 

publice; 
1 O. O.G. nr. 80/2001, privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile 

publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
11. O.U.G. nr. 90/2017,privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte 

normative şi prorogarea unor termene ; 
12. O.U.G. nr. 6/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru 

stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice ; 
13. O.G.nr.22/2002, privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri 

executorii ; 
14. O.G. nr. 77 /1999 ,privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată ; 
15. O.U.G nr. 26/2012,privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei 

financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative ; 



16. O.G.nr.119/1999 privind controlul managerial intern si controlul financiar preventiv, republicata, cu 
modificările şi completările ulterioare ; 

17. H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice ; 

18. H.G.nr. 2139/2004,pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de 
funcţionare a mijloacelor fixe; 

19. H.G. 841/1995 privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor apartinand 
institutiilor publice, modificata si completata prin H.G. 966/1998; 

20. Ordinul A.N.A.F. nr. 1031/2008 pentru aprobarea Procedurii privind colectarea prin executare silită 
a creanţelor fiscale faţă de debitori instituţii publice. 

21. Ordinul M.F.P. nr. 2336/2011 pentru aprobarea procedurii de punere în aplicare a titlurilor 
executorii în baza cărora se solicită înfiinţarea popririi conturilor autorităţilor şi instituţiilor publice 
deschise la nivelul unităţilor Trezoreriei Statului; 

22. Ordinul Ministerului Economiei si Finantelor nr. 3471/2008 pentru aprobarea normelor 
metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul 
institutiei; 

23. O.M.F .P .nr.2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii 
elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii; 

24. Ordin nr. I. 792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, 
ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea 
angajamentelor bugetare şi legale; 

25. Decret nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiilor de casa ale unităţilor socialiste; 
26. O.M.F.P. nr. 2634/2015 privind documentele financiar contabile; 
27. Ordin nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea 

controlului financiar preventiv cu modificările şi completările ulterioare; 
28. O.M.F.P. nr.1917/2005 pentru aprobarea pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile 

publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia ; 
29. O.M.F .P .nr.3265/2019 privind reguli de elaborare de către instituţiile publice a situaţiilor financiare 

întocmite începând cu finele trimestrului III al anului 2019 
30. O.M.F.P. nr. 1998/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea 

situaţiilor financiare trimestriale şi a unor raportări financiare lunare ale instituţiilor publice în anul 
2019, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul 
contabilităţii publice 

Bibliografie 
Pentru postul vacant 

Referent, treapta profesionala IA, în cadrul Compartimentului Relatii cu Publicul, Imagine, Presa 

I. Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu 
modificările ulterioare; 

2. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

3. Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public; 

4. Legea nr. 233/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27 /2002 privind reglementarea 
activităţii de soluţionare a petiţiilor; 



5. Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 
şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările ulterioare; 

6. Legea nr. 215/2001, legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

7. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administratia publică; 
8. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici; 
9. Hotărârea Guvernului nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea 

birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul, cu modificările ulterioare; 
1 O. Coman Cristina, Relaţii publice: tehnici de comunicare cu presa, Bucureşti, Ali Educational, 1999; 
11. Cristina Coman, Relaţii publice şi mass-media (ediţie revizuită şi adăugită), Editura Polirom, 2008; 
12. Şerb Stancu et al., Relaţia cu publicul, Bucureşti, Cartea Românească, 1995; 

Bibliografie 
Pentru postul vacant 

se/ Birou Achizitii Publice, gradul II 

1. Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 
2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia 

persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera 
circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 
protecţia datelor) ; 

2. Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea 
datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 
95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) ; 

3. Legea nr. 98/2016 cu modificari si completari, privind achizitiile publice; 
4. Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii ; 
5. Legea nr. 1O1/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de 

achiziţii publice, 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; 

6. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi 

completările ulterioare ; 
7. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată; 
8. Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru 

modificarea si completarea Legii nr.144/2007; 
9. Legea nr. 571 /2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi 

din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii ; 
1 O. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
11. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
12. O.U.G nr. 27 /2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
13. O.U.G.nr.39/2018 privind parteneriatul public-privat ; 
14. O.U.G. nr. 46/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru 

Achiziţii Centralizate; 



15. O.U.G. nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a 
contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a 
contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii ; 

16. O.U.G.nr. 13/2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru 
Achiziţii Publice ; 

17. O.G.nr.71/2002,privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a 
domeniului public şi privat de interes local; 

18. 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 ; 

19. Hotărârea nr. l /2018 din 1 O ianuarie 2018 pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice 
pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din 
fonduri publice ; 

20. 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; 

21. Hotărârea de Guvern nr. 502/2018 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru 
Achiziţii Centralizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative ; 

22. H.G. nr. 955/2004, pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului 
nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului 
public şi privat de interes local; 

23. H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice ; 

24. Ordinul A.N .A.P. nr. 600/2018, privind aprobarea Codului controlului intern managerial al 
entităţilor publice; 

25. Ordin nr. 1760/2019 pentru aprobarea Metodologiei de supervizare a modului de funcţionare a 
sistemului achiziţiilor publice/sectoriale, concesiunilor de lucrări şi servicii ; 

26. Ordin A.N.A.P. nr. I Ol 7/2019,privind aprobarea structurii, conţinutului şi modului de utilizare a 
Documentaţiei standard de atribuire a contractului de achiziţie publică/sectorială de produse, 
precum şi a modalităţii de completare a anunţului de participare/de participare simplificat Anexe 
(DA_ standard _produse) ; 

27. Ordinul A.N.A.P. nr. 2717/318/2018 privind revizuirea ratei de actualizare ce va fi utilizată la 
atribuirea contractelor de achiziţie publică ; 

28. Ordinul A.N.A.P. nr. 314/2018 pentru aprobarea Metodologiei de control ex-post privind modul 
de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru 
sectoriale, a contractelor de concesiune de lucrări şi a contractelor de concesiune de servicii ; 

29. Ordinul A.N.A.P. nr. 842-175 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice şi al 
preşedintelui Comisiei Naţionale de Prognoză privind aprobarea metodologiei de calcul al ratei 
de actualizare ce va fi utilizată la atribuirea contractelor de achiziţie publică ; 

30. Ordinul A.N.A.P. nr. 281/2016 din 22 iunie 2016 privind stabilirea formularelor standard ale 
Programului anual al achiziţiilor publice şi Programului anual al achiziţiilor sectoriale ; 

31. Ordinul Ministerul Mediului nr. I 068/1652/2018 pentru aprobarea Ghidului de achiziţii publice 
verzi care cuprinde cerinţele minime privind protecţia mediului pentru anumite grupe de produse 
şi servicii ce se solicită la nivelul caietelor de sarcini ; 

32. Instrucţiunea Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 1/2019 pentru 
modificarea Instrucţiunii Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 2/2018 
privind ajustarea preţului contractului de achiziţie publică/sectorială ; 



33. Instrucţiunea Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 1/2018 din 26 
octombrie 2018 privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 
98/2016 privind achiziţiile publice ; 

34. Instrucţiunea Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 3/2017 din 8 august 
2017 privind modificările contractului de achiziţie publică/contractului de achiziţie 

sectorială/acorduluicadru şi încadrarea acestor modificări ca fiind substanţiale sau nesubstanţiale 
35. Instrucţiunea Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 2/2017 din 19 aprilie 

2017 emisă în aplicarea prevederilor art. 178 şi art. 179 lit. a) şi b) din Legea nr. 98/2016 privind 
achiziţiile publice, cu completările ulterioare, respectiv a prevederilor art. 191 şi art. 192 lit. a) şi 
b) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale ; 

36. Instrucţiunea Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 1/2017 din 4 ianuarie 
2017 emisă în aplicarea prevederilor art. 179 lit. g) şi art. 187 alin. (8) Iit. a) din Legea nr. 
98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv a art. 192 lit. g) şi a art. 209 alin. (8) din Legea nr. 
99/2016 privind achiziţiile sectoriale ; 

Bibliografie 
Pentru postul vacant 

Sef Birou Resurse Umane-Secretariat, gradul II 

1. Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 
al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în 
ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de 
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) 

2. Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea 
datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 
95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) 

3. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările ş1 

completările ulterioare 
4. Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ cu completari si modificari 
5. Legea nr. 62/2011 privind dialogul social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
6. Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
7. Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
8. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
9. Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
1 O. Legea-cadrul nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi 

completările ulterioare ; 
11. Legea nr. 263/201 O privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
12. Legea concediului paternal nr. 210/1999; 
13. Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca; 
14. Legea nr. 448 /2006,privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 
15. Legea nr. 467 / 2006,privind stabilirea cadrului general de informare şi consultare a angajaţilor 
16. Legea nr. 165/2018,privind acordarea biletelor de valoare 
17. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată; 



18. Legea nr.176/201 O privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru 
modificarea si completarea Legii nr.144/2007; 

19. Legea nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din 
alte unităţi care semnalează încălcări ale legii ; 

20. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
21. O.G. nr. 80/2001, privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile 

publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
22. O.G. nr.119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
23. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
24. O.U.G nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
25. O.U.G nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
26. O.U.G nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
27. O.U.G nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu 

modificările şi completările ulterioare. 
28. O.U.G nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, cu modificările şi completările ulterioare 
29. O.G.nr.129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
30. O.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri 

fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

31. H.G.nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile şi completările ulterioare; 

32. H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

33. H.G.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 cadrul localităţii, în 
interesul serviciului; 

34. H.G.nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia 

publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţiile bugetare; 
35. H.G. nr. 1425/2006 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006; 
36. H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
37. H.G. nr. 257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/20 I O privind 

sistemul unitar de pensii publice; 
38. H.G. nr. 537/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă; 
39. H.G.nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 
40. H.G. nr. 174/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind 

sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă; 
41. Ordinul nr. 600/2018, privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice; 



42. Ordinul nr. 2861/ 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii 
elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii ; 

Bibliografie 
Pentru postul vacant 

Sef Serviciu Juridic, gradul II 

1. Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 
2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia 
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera 
circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 
protecţia datelor) 

2. Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea 
datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 
95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) 

3. Legea nr.514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

4. Legea nr. 98/2016 cu modificari si completari, privind achizitiile publice; 
5. Legea nr. 1/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de 

achiziţii publice, 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; 

6. Legea nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul 
localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare ; 

7. Legea nr. 135/2014 pentru modificarea alin. (5) al art. 21 din Legea nr. 10/2001 privind regimul 
juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, 
precum şi pentru completarea art. 18 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor ; 
8. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi 

completările ulterioare 
9. Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ cu completari si modificari 
1 O. Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
11. Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
12. Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările şi completările ulterioare ; 
13. Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca; 
14. Legea nr. 448 /2006,privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 
15. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată; 
16. Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru 

modificarea si completarea Legii nr.144/2007; 
17. Legea nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi 

din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii ; 
18. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
19. Legea nr.50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii, republicata cu modificari st 

completari ; 
20. Legea nr.350/2001 amenajarea teritoriului şi urbanismul; 



21. O.G. nr. 80/2001, privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile 
publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

22. O.G. nr.119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

23. O.G.nr.2/2001 privind regimul juridic al cotraventiilor; 
24. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
25. O.U.G nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
26. O.G. nr. 71/2002,privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a 

domeniului public şi privat de interes local; 
27. O.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor 

măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative ş1 prorogarea unor 
termene, cu modificările şi completările ulterioare; 

28. O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului; 
29. H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea regulamentului general de urbanism; 
30. 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 ; 

31. H.G. nr. 955/2004, pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului 
nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului 
public şi privat de interes local; 

32. H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice ; 

33. H.G.nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale 
de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a 
criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile şi completările 

ulterioare; 
34. H.G. nr. 1425/2006 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006; 
35. H.G.nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 
36. Ordinul nr. 600/2018, privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor 

publice; 
3 7. Ordinul nr. 2861 / 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii 

elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii ; 
38. Constitutia Romaniei; 
39. Codul Civil: Legea Civila, capacitatea civila a persoanei fizice, persoana juridica, bunurile 

,drepturile reale, proprietatea privata/publica, cartea funciara, posesia,obligatiile, contractele , 
prescriptia extinctiva, decaderea 

40. Codul de Procedură Civilă (acţiunea civilă; participanţii la procesul civil; competenţa instanţelor 
judecătoreşti; actele de procedură şi termenele procedurale; procedura în faţa primei instanţe; 

căile de atac (apel, recurs, contestaţie în anulare, revizuire); executare silită 



Bibliografie 
Pentru postul vacant 

Se/ Serviciul Spatii Verzi, gradul II 

1. Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 
2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia 

persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera 
circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 
protecţia datelor) 

2. Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea 
datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 
95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) 

3. Legea nr. 98/2016 cu modificari si completari, privind achizitiile publice; 
4. Legea nr. 544/200 I privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările ş1 

completările ulterioare 
5. Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ cu completari si modificari; 
6. Legea nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, 

cu modificările şi completările ulterioare ; 
7. Legea nr. I 04/2011, privind calitatea aerului înconjurător ; 
8. Legea nr. 135/2014 pentru modificarea alin. (5) al art. 21 din Legea nr. 10/2001 privind regimul 

juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, 
precum şi pentru completarea art. 18 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea 
spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor 

9. Legea nr. I O 1/2006 din 25 aprilie 2006, republicată, legea serviciului de salubrizare a localităţilor 
1 O. Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
11. Legea-cadrul nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările 

şi completările ulterioare ; 
12. Legea nr. 3 I 9/2006 privind securitatea si sanatatea in munca; 
13. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată; 
14. Legea nr.176/20 l O privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru 

modificarea si completarea Legii nr.144/2007; 
15. Legea nr. 57 l /2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din 

alte unităţi care semnalează încălcări ale legii ; 
16. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
17. Legea 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii, republicata cu modificari si completari ; 
18. Legea nr.350/2001 amenajarea teritoriului şi urbanismul; 
19. O.G. nr. 80/2001, privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile 

publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
20. O.G. nr.119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
21. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
22. O.G. nr. 71 I 2002,privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a 

domeniului public şi privat de interes local; 
23. O.U.G nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
24. O.U.G nr. 59/2007, privind instituirea Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin 

realizarea de spaţii verzi în localităţi ; 
25. O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului ; 



26. H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea regulamentului general de urbanism; 
27. H.G. nr. 955/2004, pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 

71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public 
şi privat de interes local; 

28. H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice 

29. Ordinul nr.1466/201 O, pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi 

locuinţelor nr.1.549/2008 privind aprobarea Normelor tehnice pentru elaborarea Registrului local al 
spaţiilor verzi ; 

30. Ordinul nr.600/2018, privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice; 
31. Ordinul nr. 2861 / 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii 

elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii ; 
32. H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului 

Bucureşti; 

33. H.C.G.M.B.nr.119/20 l O privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare al serviciilor 
publice de salubrizare in Municipiul Bucuresti; 

34. H.C.G.M.B. nr.121/2010 privind unele masuri de organizare a îngrijirii, salubrizarii si igienizarii 
terenurilor virane in Mun.Bucuresti ; 

35. H.C.G.M.B. nr.212/2000 - privind protejarea prin împrejmuire a terenurilor virane de pe raza 
municipiului Bucuresti; 

36. H.C.G.M.B. nr.160/2000 - privind modificarea H.C.G.M.B. nr.22/1994, regimul constructiilor 
provizorii, amplasate pe terenuri aflate in domeniul public al municipiului Bucuresti; 

37. H.C.G.M.B. nr.120/2010 - privind normele de salubritate si normele de igienizare ale Muncipiului 
Bucuresti, modificata si completata; 

38. H.C.G.M.B. nr. 360/2001 - privind modificarea cuantumului amenzilor prevazute de unele hotarari 
ale C.G.M.B., modificata prin H.C.G.M.B. nr.121/2010; 

39. H.C.G.M.B.nr.3/1995 - privind aprobarea Normelor de ocupare a terenurilor apartinand domeniului 
public al municipiului Bucuresti; 

40. H.C.G.M.B. nr.113/1998, privind administrarea spatiilor verzi si aliniamentelor stradale aferente 
strazilor de pe teritoriul Primariilor de sector 1-6; 

41. H.C.G.M.B. nr.308/1999 privind trecerea unor terenuri in administrarea administratiilor domeniului 
public ale sectoarelor 1-6 ; 

42. H.C.G.M.B. nr.160/2001 privind transmiterea in administrarea consiliilor locale ale sectoarelor 1-4 
a unor gradini publice, parcuri si zone verzi de pe teritoriul municipiului Bucuresti; 

43. H.C.G.M.B.nr.9/2016 privind amenajarea peisagistica a scuarurilor,aliniamentelor stradale plantate 
si a gradinilor /parcurilor publice de pe teritoriul Municipiului Bucuresti; 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei Administraţiei Domeniului Public Sector 1, 
Bucureşti din Bd. Poligrafiei nr. 4, Sector I-Biroul Resurse Umane-Secretariat, telefon 021.319.32 .58 int. 
I 09, sau pe pagina de internet a instituţieihttp://adp-sectorl.ro/. 
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