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B IBLI OG RA FI E 
pentru concursul de promovare în funcţia publică de conducere de  

șef birou al Biroului strategii de dezvoltare 
 
 

1. Constituția României, republicată; 

2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

3. O.G. 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; 

5 .  Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată; 

6 .  Legea nr.315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările 
ulterioare; 

7 .  Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

8. H.G. nr. 399/2015 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, cu modificările și completările ulterioare; 

9. O.U.G nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de 
programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare; 

10. Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului 
intern managerial al entităţilor publice. 

 

 
TE M AT IC Ă 

pentru concursul de promovare în funcţia publică de conducere de  
șef birou al Biroului strategii de dezvoltare 

 
 

 1.  Constituția României, 

republicată 

 

 Titlul I – Principii generale 

 Titlul II - Drepturile, libertăţile şi îndatoririle 
fundamentale 

 Titlul III – Autorități publice, Capitolul V 
Administraţia publică. 

 2. O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu 
modificările și completările 
ulterioare. 

 

PARTEA a VI-a Statutul funcționarilor publici, prevederi 
aplicabile personalului contractual din administrația 
publică și evidența personalului plătit din fonduri publice 

 Titlul I Dispoziții generale 

 Titlul II Statutul funcționarilor publici 

 



                                                                                                                                           
PARTEA a III-a Administrația publică locală 

 Titlul I Dispoziții generale 

 Titlul II Descentralizarea 

 Titlul III Regimul general al autonomiei locale 

 Titlul IV Unitățile administrativ-teritoriale în 
România 

 Titlul V Autoritățile administrației publice locale 

 Titlul VII Alte dispoziții aplicabile administrației 
publice locale, Capitolul III Inițiativa 
cetățenească și adunările cetățenești 

PARTEA a VII-a Răspunderea administrativă 

3. 

 

O.U.G. nr. 137/2000 privind 
prevenirea și sancționarea tuturor 
formelor de discriminare, 
republicată cu modificările și 
completările ulterioare. 

Capitolul I Principii și definiții 

Capitolul II Dispoziții speciale 

4. Legea nr. 202/2002 privind 
egalitatea de șanse și de 
tratament între femei și bărbați, 
republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. 

Capitolul II Egalitatea de șanse și de tratament între femei 
și bărbați în domeniul muncii 

Capitolul IV Egalitatea de șanse între femei și bărbați în 
ceea ce privește participarea la luarea deciziei 

Capitolul VII Control, constatare și sancționare 

5. Legea nr. 52/2003 privind 
transparența decizională în 
administrația publică, 
republicată. 

Capitolul II Proceduri privind participarea cetățenilor și a 
asociațiilor legal constituite la procesul de elaborare a 
actelor normative și la procesul de luare a deciziilor 

6. Legea nr. 315/2004 privind 
dezvoltarea regională în 
România, cu modificările și 
completările ulterioare.  

 

Capitolul I Dispoziții generale 

Capitolul II Regiunile de Dezvoltare 

Capitolul III Structuri teritoriale pentru dezvoltarea 
regională 

7. Legea nr. 98/2016 privind 
achizițiile publice, cu 
modificările și completările 
ulterioare. 

 

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 

8. H.G. nr. 399/2015 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, cu modificările și 
completările ulterioare. 

Articolele 1 - 14 



                                                                                                                                           

9. O.U.G nr. 40/2015 privind 
gestionarea financiară a 
fondurilor europene pentru 
perioada de programare 2014-
2020, cu modificările și 
completările ulterioare. 

Capitolul I Obiectul reglementat. Definiții 

Capitolul II Managementul financiar al fondurilor 
Europene 

Capitolul IV Prefinanțarea 

Capitolul V Rambursarea cheltuielilor eligibile/ 
Mecanismul decontării cererilor de plată 

10. Ordinul Secretariatului General 
al Guvernului nr. 600/2018 
privind aprobarea Codului 
controlului intern managerial al 
entităţilor publice. 

Articolele 1 - 13 

 
 


