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Bibliografia și tematica pentru concursul de recrutare pentru ocuparea postului 

contractual vacant, cu normă întreagă, pe perioada nedeterminată de  Conducător auto 
în cadrul Compartimentului Transport din aparatul de specialitate al primarului 

oraşului Tăuţii Măgherăuş, judeţ Maramureş  
BIBLIOGRAFIE 

1. Constitutia Romaniei; 

2. Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ - titlul III al 

Părţii a VI a şi Partea VII; 

3. Ordonanta guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

5. Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii; 

6. Legea nr.319/2006–Legea securităţii şi sănătăţii în muncă: Cap. 4 – Obligaţiile lucrătorilor 

7. O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice; 

8. HG. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de Urgenta a 

Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice; 

9. HG nr. 38 din 16 ianuarie 2008 privind organizarea timpului de munca al persoanelor care 

efectueaza activitati mobile de transport rutier. 

TEMATICA: 

1. Constituţia României, republicată: 

2. Titlul III ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ 

3. Reglementari privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare 

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

5. Reglementari privind conduita personalului contractual din autoritatile si institutiile publice 

6. Reglementari privind securitatea şi sănătatea în muncă 

7. Reglementari privind circulatia pe drumurile publice cu modificarile si completarile la zi; 

8. Reglementari privind organizarea timpului de munca al persoanelor care efectueaza 

activitati mobile de transport rutier 

NOTA 

Se vor avea in vedere formele la zi ale actelor normative din bibliografie. 
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