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BIBLIOGRAFIE 
PENTRU CONCURSUL DE RECRUTARE A UNEI  

 FUNCȚII PUBLICE DE EXECUTIE VACANTE  
din cadrul Compartimentului „Informa ții pentru 

cetățeni și relații publice”,  
Direcția Administra ție publică locală 

 

 Inspector, Cl. I, grad profesional superior (un post). 
 
 

Categoria: funcție publică de execuție  
 

1. Constituţia României, republicată; 
2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;  
3. Ordonanţa de Guvern 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. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare; 
6. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările 
și completările ulterioare; 
7. Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice 
alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările 
ulterioare. 
 
 
 

 
 

Director executiv, 
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TEMATICA 
PENTRU CONCURSUL DE RECRUTARE A UNEI  

 FUNCȚII PUBLICE DE EXECUTIE VACANTE  
din cadrul Compartimentului „Informa ții pentru 

cetățeni și relații publice”,  
Direcția Administra ție publică locală 

 
 

Inspector, Cl. I, grad profesional superior (un post). 
 

Categoria: funcție publică de execuție  
  

1. Constituţia României, republicată. 
2. Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare. 
Partea a VI-a, Titlul I și II 
3. Ordonanţa de Guvern nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 
discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 
- Capitolul I – Principii și definiții; 
- Capitolul II – Dispoziții speciale. 
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 
- Capitolul II – Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii. 
5. Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare; 
6. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările 
și completările ulterioare; 
7. Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice 
alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările 
ulterioare. 
   

 
 

Director executiv, 
Jr. Călin Mircea Costoiu 

  


