
TEMATICA 
 

pentru functia publica de executie vacanta:INSPECTOR, clasa I, grad professional principal. 
comp. corp control 

 
 a).Constitutia Romaniei – republicată (Monitorul Oficial nr.767 din 31 octombrie 2003):  

- Drepturile, libertatile si indatoririle fundamentale (art.22-art.57) 
- Cap. V sectiunea 2- Administratia publica locala. ( art.120-art.123) 
 
b).O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,  
 partea a II-a Administratia publica locala art.75-art.248; 
- Regimul general al autonomiei locale (art.84-art.94) 
- Unităţile administrativ-teritoriale în România (art.95-art.104) 
- Atribuţiile consiliului local (art.129) 
- Instituțiile publice de interes local (art.130) 
- Primarul (art.148-163) 
 
- partea a VI-a- titlul I si II – Statutul function arilor publici art.365-368 si 369-art.537 
   PARTEA VI   Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din 
administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice 
- Principii aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor publici și personalului contractual 
din administrația public (art.368) 
- Prerogative de putere public (art.370) 
- Principiile care stau la baza exercitării funcției publice (art.373) 
- Clasificarea funcţiilor publice. Categorii de funcţionari publici (art.383-art.393) 
- Drepturile funcţionarilor publici (art.412-art.429) 
- Îndatoririle funcţionarilor publici (art.430-art.450) 
- Recrutarea funcţionarilor publici (art.464-art.472) 
- Sancţiunile disciplinare şi răspunderea  funcţionarilor publici (art.490-art.501) 
- Modificarea raportului de serviciu (art.502-art.511) 
- Suspendarea raportului de serviciu (art.512- art.515) 
- Încetarea raporturilor de serviciu (art.516-art.527) 
 

 

c). Ordonanţă nr. 137/2000 (**republicată**) privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 

formelor de discriminare**) cu modificarile si completarile ulterioare: 

 - Principii si definitii (art.1-art.5) 
 - Dispozitii speciale. (art.6-art.25) 
d). Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare:  
- Dispozitii generale (art.1-art.6) 
- Egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati in domeniul muncii (art.7-art.13) 
- Egalitatea de sanse si de tratament in ceea ce priveste accesul la educatie, la sanatate, la cultura 
si la informare (art.14-art.20) 



- Egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati in ceea ce priveste participarea la 
luarea deciziei (art.21-art.22) 
- Agentia Nationala pentru Egalitatea de sanse intre Femei si Barbati (art.23-art.29) 
- Solutionarea sesizarilor si reclamatiilor privind discriminarea bazate pe criteriul de sex (art.30-
art.35) 

 
 

 


