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BIBLIOGRAFIE 

examen de promovare în gradul/treapta profesională, funcție contractuală de execuție 
 

 1 post de inspector de specialitate, gradul profesional II – Biroul Relații cu Publicul 
și Consilierii, Relații Mass-Media, Informare Cetățeni în cadrul Direcției Administrație 
Publică; 

 
1. Constituția României, republicată;   

      Tematica: Titlul I - Principii generale; 
         Titlul II – Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale: Cap.I, Cap.II,   Cap.III); 

                      Titlul III -  Autoritățile publice: Cap.V (Secțiunea a 2-a);         
2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare: 
Tematica: Partea I – Dispoziții generale; 

          Partea III – Administrația publică locală:  
                              Titlul I 

      Titlul V: Cap.I, Cap.VI (Secțiunea I și Secțiunea a II-a), Cap.VII                   
(Secțiunea a II-a ), Cap.VIII; 

            Partea VI – Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din 
administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice - Titlul 
III; 

3. O.G. nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
Tematica: Cap.I, Cap.II și Cap.III         

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare; 
Tematica: Cap.I, Cap.II, Cap.III și Cap.IV 

5. Legea nr.53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
Tematica: integral 

6. Legea nr.16/1996 a Arhivelor Naţionale, republicată, cu modificările și completările   ulterioare; 
Tematica:  integral 

7. Hotărârea Guvernului nr.585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a 
informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare; 
Tematica:  integral 

8. Legea nr.182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
Tematica:  integral 

9. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și 
completările ulterioare; 
Tematica:  integral 

10. Hotărârea Guvernului nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public; 
Tematica:  integral 

11. Ordonanţa Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
Tematica:  integral. 


