
 

BIBLIOGRAFIE 

privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea  funcției contractuale de conducere de 

DIRECTOR, Gradul II la Serviciul Public Județean de Protecţie a Plantelor  Braşov    
 

- Ordonanţa de urgenţă nr.  57 / 2019 - privind Codul Administrativ; 

- Legea nr. 53 / 2003- Codul Muncii,  republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

- Legea nr.98 / 2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- O.G. nr.137 / 2000 privind  prevenirea  şi  sancţionarea  tuturor  formelor de discriminare, 

republicată, cu modificările  şi  completările  ulterioare; 

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

republicată, cu  modificările  şi  completările  ulterioare; 

- Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr.37/2006 privind reorganizarea activităţii de protecţie a plantelor şi carantină 

fitosanitară, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr.93 din 10 aprilie 2007 pentru modificarea si completarea Legii nr.37/2006 privind 

reorganizarea activităţii de protecţie a plantelor şi carantina fitosanitară; 

- Legea nr.62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Legea nr. 273 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- O.M.F.P. nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, 

ordonanţarea  şi  plata  cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi 

raportarea  angajamentelor  bugetare  şi legale, cu  toate  modificările  și completările  

ulterioare; 

TEMATICA:           

 OUG nr. 57/ 2019 - privind Codul Administrativ - PARTEA  a I-a, ( TITLUL V -  Autorităţile 

administraţiei publice locale de la art.170 – la art. 200) ; Titlul III -Personalul contractual din 

autorităţile şi instituţiile publice -de la art.538 – la art.562; PARTEA a VII-a, Răspunderea 

administrativă ( TITLUL I  de la art.563 la art.579) ; PARTEA a VIII-a, Servicii Publice( TITLUL I-

IV  de la art.580 la art.596) ;         

 O.G. nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; - Capitolul II Dispoziţii speciale. Secţiunea I 

Egalitatea în activitatea economică şi în materie de angajare şi profesie art. 6 – art. 25. 

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

cu modificările şi completările ulterioare. - Capitolul II Egalitatea de şanse şi de tratament între 

femei şi bărbaţi, republicată, în domeniul muncii art. 7 – art. 13. - Capitolul II Egalitatea de şanse şi 

de tratament în ceea ce priveşte accesul la educaţie, la sănătate, la cultură şi la informare art. 14 – 

art. 20. 

            

 Subiectele pentru proba scrisă se vor stabili atât din bibliografie cât şi din tematică. 
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