
BIBLIOGRAFIE şi TEMATICĂ  

concurs pentru ocuparea funcției publice de Consilier, clasa I, grad profesional debutant, 

la Compartimentul Autorizări Comerciale și Transport – Direcția Patrimoniu 

 

   Bibliografie: 

  1. Constituţia României, republicată; 

  2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

şi completările ulterioare;  

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

discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 5. Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, 

cu modificările și completările ulterioare. 

 6. Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încalcare a unor norme de conviețuire 

socială, a ordinii și liniștii publice, cu modificările și completările ulterioare. 

 7. Ordin nr 207/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de acordare a autorizațiilor de 

transport în domeniul serviciilor de transport public local, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 8. Legea 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

Tematică: 

  1. Constituţia României, republicată- integral; 

  2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

şi completările ulterioare- Titlul I si II ale părții a VI-a;  

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

discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare- integral; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare- integral; 

 5. Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, 

cu modificările și completările ulterioare- integral; 

 6. Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încalcare a unor norme de conviețuire 

socială, a ordinii și liniștii publice, cu modificările și completările ulterioare- integral; 

 7. Ordin nr 207/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de acordare a autorizațiilor de 

transport în domeniul serviciilor de transport public local, cu modificările și completările 

ulterioare- integral; 

 8. Legea 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările și completările 

ulterioare- integral. 


