
 

 

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ 

Pentru organizarea examenului de promovare pentru ocuparea unei funcții 

publice de execuție grad profesional imediat superior celui deținut, din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Lugoj, 

Direcția tehnică – Biroul de investiții 

 

 

 

A. Bibliografie: 

 
1. Constituția României din 1991 – republicată; 

2. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

modificată și completată: Partea VI – Titlul I si Titlul II; 

3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor 

formelor de discriminare – republicată, modificată și completată; 

4. Legea nr. 202/2002, privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați – 

republicată, modificată și completată; 

5. Ordin nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, 

lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi 

organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale – actualizată; 

6. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale – actualizată; 

 

B. Tematica: 
 

1. Constituţia României, 1991- republicată: 

- Principii generale. 

- Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale. 

- Cap. V - Administraţia publică. 

 

2.  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificată 

și completată: Partea VI – Titlul I si Titlul II; 

- Principii aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi a personalului 

contractual din administraţia publică. 

- Statutul funcţionarilor publici. 

- Clasificarea funcţiilor publice. Categorii de funcţionari publici. 

- Drepturile funcţionarilor publici.  

- Îndatoririle funcţionarilor publici. 

- Consilierea etică a funcţionarilor publici şi asigurarea informării şi a raportării cu privire 

la normele de conduită. 

- Formarea şi perefecţionarea profesională a funcţionarilor publici. 

- Promovarea funcţionarilor publici şi evaluarea performanţelor profesionale. 

- Sancţiunile disciplinare şi răspunderea funcţionarilor publici. 

- Modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu. 

 

3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor 

formelor de discriminare – republicată, modificată și completată; 

- Principii şi definiţii. 

- Dispoziţii speciale. 

 

4. Legea nr. 202/2002, privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați – 

republicată, modificată și completată; 

- Dispoziţii generale 

- Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii 



- Egalitatea de şanse şi de tratament în ceea ce priveşte accesul la educaţie, la sănătate, la 

cultură şi la informare 

- Soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor privind discriminarea bazate pe criteriul de sex. 

 

5. Ordin nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, 

lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi 

organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale – actualizată; 

- Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor. 

 

6. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale – actualizată; 

- Principii şi reguli bugetare. 

- Repartizarea pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor bugetare. 

- Conţinutul şi structura bugetelor. 

- Proceduri de publicitate a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale. 

 

 

 

 

  


