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    Tematică 

1. Reglementări privind Codul administrativ - Partea a VI a – Titlul I, Titlul II  

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. Reglementări privind autorizarea executării lucrărilor de construcții; 

6. Reglementări privind normele de aplicare a Legii 50/1991 pentru autorizarea executării lucrărilor de 

construcții si a instalatiilor aferente, aprobate prin Ordinul 839/2009; 

7.  Reglementări privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice 

aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, SECŢIUNEA a 5-a Devizul 

general si devizul pe obiect; 
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10. Reglementări privind Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și instalațiilor; 

11. Reglementări privind activitatea de soluționare a petițiilor. 
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