
                                                                                                                                                        

 

           

 

BIBLIOGRAFIE şi TEMATICĂ 

concurs pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de Director executiv  

la  Direcția Patrimoniu 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

I. Constituţia României, republicată. 

II. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare. 

III. Ordinul M.F.P. nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea 

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.  

IV. Ordonanţa nr. 71/2002 privind organizarea si funcţionarea serviciilor publice de administrare a 

domeniului public şi privat de interes local, actualizată. 

V. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

VI. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

VII. Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor. 

VIII. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. 

IX. CODUL controlului intern managerial al entităţilor publice aprobat prin Ordinul nr. 600/2018. 

 

TEMATICĂ: 

Nr. 

crt. 
Temele abordate Cadrul legislativ 

I Integral Constituţia României, republicată 

  

II Reguli specifice privind proprietatea 

publica si private a statului sau a 

unitatilor administrativ teritoriale  

Statutul functionarilor publici, 

prevederi aplicabile personalului 

contractual din administratia publica si 

evidenta personalului platit din fonduri 

publice 

Raspunderea administrativa 

Servicii publice 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare,  

Partea a V-a, Titlul I, Titlul II 

Partea a VI-a, Titlul I, Titlul II, Titlul III 

Partea a VII-a, Titlul I, Titlul II, Titlul III, Titlul IV 

Partea a VIII-a, Titlul I, Titlul II, Titlul III, Titlul 

IV 

 

III Norme privind organizarea şi 

efectuarea inventarierii elementelor de 

natura activelor, datoriilor şi 

capitalurilor proprii 

Ordinul M.F.P. nr. 2.861/2009 pentru aprobarea 

Normelor privind organizarea şi efectuarea 

inventarierii elementelor de natura activelor, 

datoriilor şi capitalurilor proprii 

 



IV Dispoziţii generale 

Gestiunea serviciilor de administrare a 

domeniului public şi privat 

Drepturile şi obligaţiile autorităţilor 

administraţiei publice locale 

Drepturile şi obligaţiile operatorilor 

Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor 

Preţuri, tarife şi taxe 

Răspunderi şi sancţiuni 

Ordonanţa nr. 71/2002 privind organizarea si 

funcţionarea serviciilor publice de administrare a 

domeniului public şi privat de interes local, 

actualizată, cap. I - V 

V Integral Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind 

prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare  

 

VI Integral Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de 

tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare 

VII Reglementarea modului de exercitare 

de catre cetateni a dreptului de a adresa 

autoritatilor si institutiilor publice 

petitii formulate in nume propriu, 

precum si modul de solutionare a 

acestora  

Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea 

activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobata prin 

LEGEA nr. 233 din 23 aprilie 2002 

VIII Dispoziţii generale 

Organizarea şi asigurarea accesului la 

informaţiile de interes public 

Sancţiuni 

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la 

informaţiile de interes public 

IX Comisia de monitorizare  

Secretariatul tehnic al comisiei de 

monitorizare 

Evaluarea sistemelor de control intern 

managerial 

Scopul și definierea standardelor de 

control intern managerial 

Lista standardelor de control intern 

managerial 

OSGG nr.600/2018 privind aprobarea codului 

controlului intern managerial al entităților publice 

Codul  din 20 aprilie 2018 controlului intern 

managerial al entităţilor publice- Anexa la OSGG 

nr.600/2018 

                         

 

 

 

 

 


