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BIBLIOGRAFIE 

 la concursul de recrutare pentru ocuparea postului vacant - funcție publică de consilier,   

clasa I, gradul profesional superior la Serviciul protecție civilă, situații de urgență, sănătate 

și securitate în muncă - Direcția Geneală Tehnică și de Investiții 

 

  

  

  

1. Constituția României; 

2. Titlul I și II ale părții a VI-a din 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. 481/2004 privind Protecţia civilă, republicată, cu modificările și  

completările ulterioare;  

6. Legea nr. 307/2006 de apărare împotriva incendiilor, republicată, cu modificările și  

completările ulterioare; 

7. Normele generale de apărare împotriva incendiilor aprobate prin Ordinul M.A.I. nr.  

163 /2007; 

8. Dispozițiile generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență 

aprobate prin O.M.A.I. nr. 712/2005, cu modificările și completările ulterioare; 

9.    Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și  

completările ulterioare;  

10. Legea 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru 

apărare, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

 

Tematica concursului cuprinde bibliografia integrală. 
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BIBLIOGRAFIE 

la concursul de recrutare pentru ocuparea postului vacant - funcție publică de consilier, 

clasa I, profesional superior la Serviciul administrare străzi și sistematizare rutieră  

- Direcția Geneală Tehnică și de Investitii 

 

 

 

 

1. Constituția României; 

2. Titlul I și II ale părții a VI-a din 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. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

6. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

7. O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

8. H.G.R. nr. 36/1996 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele 

privind exploatarea şi menţinerea în bună stare a drumurilor publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

9. O.U.G nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

10. O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare Legea nr.52/2003 privind transparenta 

decizionala în administratia publica, republicată. 

   

 

 Tematica concursului cuprinde bibliografia integrală. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                           

  

 

 

 

 

 

 
 

  

BIBLIOGRAFIE 

la concursul de recrutare pentru ocuparea postului vacant - funcție publică de consilier, 

clasa I, gradul profesional asistent la Serviciul turism și cultură  

- Direcția Proiecte Europene, Turism, Cultură și Transport 

  

  

  

  

 

1. Constituția României; 

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 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, 

cu modificările și completările ulterioare; 

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. O.G. nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activități de turism în România, 

cu modificările și completările ulterioare; 

9. Planul de Dezvoltare Regională Nord - Est 2014 – 2020. 

 

 

Tematica concursului cuprinde bibliografia integrală. 

  

                                                                                                            

                                                                                                                                                  


