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BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA PENTRU CONCURSUL  

DE ANGAJARE PE POSTURI CONTRACTUALE VACANTE, PERIOADĂ DETERMINATĂ, 

ORGANIZAT ÎN DATA DE 20.12.2022 – PROBA SCRISĂ 

 

 

Bibliografia şi tematica pentru ocuparea postului de şef serviciu gradul II, la Serviciul Asistenţă 

Refugiaţi: 

 

1) H.G. nr. 336/2022 privind stabilirea mecanismului de decontare din bugetul inspectoratelor judeţene 

pentru situaţii de urgenţă/Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov a cheltuielilor cu 

hrana şi cazarea cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona 

conflictului armat din Ucraina, găzduiţi de persoane fizice, precum şi pentru alocarea unei sume din 

Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru 

suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

2) O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare: Partea a 

VI-a Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia 

publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice: Titlul III. Personalul contractual din 

autorităţile şi instituţiile  publice: CAP. III. Drepturi şi obligaţii ale personalului contractual din 

administraţia publică, precum şi răspunderea acestuia; 

 

3) Legea nr. 114/1996 privind locuinţele, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Cap. I. 

Dispoziţii generale, Cap. IV Administrarea clădirilor de locuit. 

 

 4) Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare: 

Cartea III, Titlul I, cap. II, art. 553; Titlul II,  cap. I, secțiunea I, art. 555 – 562 și 589, cap. IV, secțiunea 

I, art. 631 – 633 și secțiunea a 2-a, art. 634 -642; Cartea V, Titlul IX, cap. I, secțiunea I, subsecțiunea 4, 

art. 1668, 1669, cap. V, secțiunea I, subsecțiunea I, art. 1777 – 1785, cap. IX, secțiunea I, art. 2009 – 

2012, secțiunea a 2-a, art. 2013 – 2016; 

 

 5) O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 

Bibliografia şi tematica pentru ocuparea posturilor de inspector de specialitate II şi de inspector 

de specialitate debutant, la Serviciul Asistenţă Refugiaţi: 

 

1) H.G. nr. 336/2022 privind stabilirea mecanismului de decontare din bugetul inspectoratelor judeţene 

pentru situaţii de urgenţă/Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov a cheltuielilor cu 

hrana şi cazarea cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona 

conflictului armat din Ucraina, găzduiţi de persoane fizice, precum şi pentru alocarea unei sume din 

Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru 

suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare; 

 



2) O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare: Partea a 

VI-a Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia 

publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice: Titlul III. Personalul contractual din 

autorităţile şi instituţiile  publice: CAP. III. Drepturi şi obligaţii ale personalului contractual din 

administraţia publică, precum şi răspunderea acestuia; 

 

3)  Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare: 

Cartea III, Titlul I, cap. II, art. 553; Titlul II,  cap. I, secțiunea I, art. 555 – 562 și 589, cap. IV, secțiunea 

I, art. 631 – 633 și secțiunea a 2-a, art. 634 -642; Cartea V, Titlul IX, cap. I, secțiunea I, subsecțiunea 4, 

art. 1668, 1669, cap. V, secțiunea I, subsecțiunea I, art. 1777 – 1785, cap. IX, secțiunea I, art. 2009 – 

2012, secțiunea a 2-a, art. 2013 – 2016; 

 

4) O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 

Bibliografia şi tematica pentru ocuparea postului de referent debutant, la Serviciul Asistenţă 

Refugiaţi: 

 

1) H.G. nr. 336/2022 privind stabilirea mecanismului de decontare din bugetul inspectoratelor judeţene 

pentru situaţii de urgenţă/Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov a cheltuielilor cu 

hrana şi cazarea cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona 

conflictului armat din Ucraina, găzduiţi de persoane fizice, precum şi pentru alocarea unei sume din 

Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru 

suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

2) O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare: Partea a 

VI-a Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia 

publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice: Titlul III. Personalul contractual din 

autorităţile şi instituţiile  publice: CAP. III. Drepturi şi obligaţii ale personalului contractual din 

administraţia publică, precum şi răspunderea acestuia; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 
Atribuţia şi funcţia publică Prenumele şi numele Data Semnătura 

1. 
Aprobat 

Director general 
Mariana Topoliceanu   

2. 
Verificat  

Şef serviciu 
Adina Ţierean   

3. 
Elaborat 

Consilier superior 

Emese 

Aldea 

Nr. 

pag. 
2 

Nr. 

ex. 
2   

 

 

 

 

 
 


