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Bibliografia și tematica de concurs 

 

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. Lege nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 6. Ordonanța de guvern nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu 

modificările și completările ulterioare; 

7. Ordonanța de guvern nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancţiunilor prestării unei activităţi în 

folosul comunităţii şi închisorii contravenţionale, cu modificările și completările ulterioare; 

 8. Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri 

neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și 

completările ulterioare; 

9. H.G. nr.604/2016 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 253/2013 privind 

executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de 

organele judiciare în cursul procesului penal; 

10. Legea nr.190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în 

ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de 

abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) 

 

  Tematica: 

1. Reglementări privind Constituția României; 

2. Reglementări privind Codul administrativ:  

           PARTEA I- Dispoziţii generale 

           PARTEA a III-a - Administraţia Publică Locală: Titlul I Dispoziţii generale; Titlul II 

Descentralizarea, Capitolul I Dispoziţii generale şi Capitolul II Cadrul instituţional al procesului de 

descentralizare; Titlul III  Regimul general al autonomiei locale; Titlul IV  Unităţile administrativ-

teritoriale în România; Titlul V Autorităţile administraţiei publice locale  Capitolul I- IV, Capitolul 

VIII; 

           PARTEA a V-a - Reguli specifice privind proprietatea publică şi privată a statului sau a 

unităţilor     administrativ-teritoriale;  

           PARTEA a VI-a - statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual 

din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice; 

            PARTEA a VII-a Răspunderea administrativă; 

3. Reglementări privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor și libertăților fundamentale 

ale omului, prevenirii și combaterii incitării la ură și discriminare; 

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

5. Reglementări privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative; 

6. Reglementări privind  activitatea de soluţionare a petiţiilor; 
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7. Reglementări privind regimul juridic al sancţiunilor prestării unei activităţi în folosul comunităţii şi 

închisorii contravenţionale; 

8. Reglementări privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de 

libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal; 

 9. Reglementări pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 253/2013 privind executarea 

pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele 

judiciare în cursul procesului penal; 

10. Reglementări privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi privind libera circulaţie a acestor date. 
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