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              Bibliografia 
 

 

pentru ocuparea postului funcție publică de execuție vacantă de Consilier clasa I, grad profesional 

superior, din cadrul Compartimentului Relația cu Mass-Media – Biroul Comunicare, Primăria 

Municipiului Piatra Neamţ 

 

 

1. Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ; 

2. Constituția României; 

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

6. Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională; 

7. Legea nr. 233 din 23 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind 

reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor. 

8. Legea nr. 215 din 11 noiembrie 2016 privind ceremoniile oficiale, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare. 
 

Tematica 

 

 
1. Reglementări privind Codul administrativ : 

- Partea a VI a – Titlul I, Titlul II – Statutul Funcționarilor  

- Partea a III a – Titlul V – Autoritățile administrațíei publice locale, Cap. I - IV 

2. Reglementările Constituției României, 

3. Reglementări privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale omului, prevenirea şi combaterea incitării la ură şi discriminare 

4. Reglementări privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi 

5. Reglementări privind liberul acces la informaţiile de interes public : Capitolul 1 – Dispoziții 

Generale, Capitolul 2 -  Organizarea şi asigurarea accesului la informaţiile de interes public,  

Capitolul 3 –Sancţiuni 

6. Reglementări privind transparența decizională 

7. Reglementări privind activităţile de soluţionare a petiţiilor 

8. Reglementări privind Organizarea și desfășurarea ceremoniilor oficiale, Precăderea și Consiliul 

Protocolului Național 

 

 

Nota: Pentru toate actele normative mentionate sunt valabile doar formele 

actualizate/republicate 
 

 

 

 

 

 

https://idrept.ro/00053651.htm


2 

 

Bibliografia 
 

 

pentru ocuparea postului funcție publică de execuție vacantă de Consilier clasa I, grad profesional 

principal, din cadrul Compartimentului Relația cu Mass-Media – Biroul Comunicare, Primăria 

Municipiului Piatra Neamţ 

 

1.Ordonanţa de Urgenţă Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ; 

2. Constituția României; 

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

6.Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională; 

7. Legea nr. 233 din 23 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind 

reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor. 
 

 

 

 

 

Tematica 
 

 

1. Reglementări privind Codul administrativ : 

 - Partea a VI a – Titlul I, Titlul II – Statutul Funcționarilor  
- Partea a IIIa – Titlul V – Autoritățile administrațíei publice locale, Cap. I - IV  

2. Reglementările Constituției României; 

3. Reglementări privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale omului, prevenirea şi combaterea incitării la ură şi discriminare 

4. Reglementări privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi  

5.Reglementări privind liberul acces la informaţiile de interes public : Capitolul 1 – Dispoziții 

Generale, Capitolul 2 -  Organizarea şi asigurarea accesului la informaţiile de interes public,  

Capitolul 3 –Sancţiuni; 

6. Reglementări privind transparența decizională; 

7. Reglementări privind activitatea de soluționare a petițiilor. 

 

 

 

  

 

Nota: Pentru toate actele normative mentionate sunt valabile doar formele 

actualizate/republicate 
 

 

https://idrept.ro/00053651.htm

