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BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA  

LA PROMOVAREA ÎN GRAD PROFESIONAL A FUNCȚIONARILOR PUBLCI: 

 

• BIBLIOGRAFIE COMUNĂ LA TOATE COMPARTIMENTELE: 

1. Constitutia Romaniei republicată; 

2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare; 

3. Ordonanța nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, 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; 

• BIBLIOGRAFIE SPECIFICĂ DOMENIULUI DE ACTIVITATE: 

 
1. Compartiment urbanism, amenajarea teritoriului, disciplină în construcții: 

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a 

documentațiilor de urbanism, cu modificările și completările ulterioare; 

 

2. Compartiment de monitorizare a serviciilor de utilități publice și control commercial: 
   Pt. funcția de inspector: 

- Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și completările 

ulterioare; 
- Ordonanța nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare 

a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare; 

 

Pt. funcția de referent de specialitate: 

- Hotărârea nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase 

din fondul forestier proprietate public, cu modificările și completările ulterioare; 

- Codul silvic, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordinul nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și 

perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemons, cu modificările și 

completările ulterioare; 
 

3. Compartiment arhivă și evidența documentelor: 

- Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996; 

- Ordinul nr. 137/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea unor 

dispoziții ale Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996, cu modificările și completările ulterioare; 

  



 
4. Compartiment resurse umane și salarizare: 

- Hotărârea nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei 

funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor 

generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a 

criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual 

din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea nr. 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 
5. Compartiment executare silită: 

- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

 
6. Compartiment pt. acordarea drepturilor persoanelor cu handicap și drepturilor persoanelor 

vârstnici: 
- Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

7. Compartiment relații cu publicul și soluționarea petițiilor: 
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 

privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 

privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de 

urbanism, cu modificările și completările ulterioare; 

 

8. Compartiment pentru aplicarea legii fond funciar, agricol, cadastru: 
- Legea fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, cu modificările și completările ulterioare; 

 

9. Compartimentele din cadrul Serviciului Public Poliţia Locală: 
- Legea poliției locale nr. 155/2010, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a 

ordinii și liniștii publice; 

- Legea nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Ordonanța de urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

 

 

• Tematica: bibliografia va fi studiată integral. 

 

  

                  


