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Bibliografia și tematica propusa pentru concursul de promovare în gradul profesional 

imediat superior celui deţinut, a funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului oraşului Tăuţii Măgherăuş, care îndeplinesc condiţiile de promovare din data de 

07.03.2022 – proba scrisă 
 

Bibliografie: 
1. Constituția României, republicată; 
2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare - 

Partea a VI-a - Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din 
administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice; 

3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

4. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, cu 
modificările și completările ulterioare; 

5. Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
6. Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
7. Ordonanţa 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, modificată şi 

completată prin Legea 233/2002 
8. HG nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei în 

activitatea de relatii cu publicul, cu modificarile si completarile ulterioare; 
9. Legea 16/1996  -  legea arhivelor, cu modificările şi completările ulterioare 

10. Regulamentului nr. 679/2016 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. 
11. Legea 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. 

 
Tematica: 

1. Constituția României, republicată; 
2. Reglementări în domeniul funcției publice; 
3. Reglementări privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi barbate; 
4. Reglementări privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare; 
5. Reglementări privind liberul acces la informaţiile de interes public; 
6. Reglementări privind transparenţa decizională în administraţia publică; 
7. Reglementări privind activitatea de soluţionare a petiţiilor; 
8. Reglementări privind Programul de masuri pentru combaterea birocratiei în activitatea de relatii 

cu publicul; 
9. Reglementări privind arhivele; 
10. Reglementări privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu 

caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date. 
 

 


