
 
BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ 

 
la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuţie de consilier juridic, clasa I, 

grad profesional debutant la Serviciul Resurse Umane și Managementul Carierei: 

 
 

1. Constituţia României, republicată; 
2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
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. H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei 
funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare - Titlul I Dispoziții 
generale privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici; 

6. O.G 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

7. H.G. nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor publici cu modificările şi 
completările ulterioare; 

8. HG nr. 250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariatilor din 

administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare - Capitolul I Concediul de odihnă; 

9. H.G nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor 

generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat 

superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu 
modificările și completările ulterioare -Titlul I Organizarea şi desfăşurarea concursului 
de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant pentru personalul contractual din 

REGULAMENT-CADRU privind stabilirea principiilor generale de ocuparea unui post 

vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de 

promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual 
din sectorul bugetar plătit din fonduri publice 
 

 


