
 
 

TEMATICĂ SI BIBLIOGRAFIE  

CONCURS DE RECRUTARE IUNIE 2017 

TEMATICA orientativă 

pentru concursul de ocupare pentru perioada nedeterminata a postului prevazut cu functia  

CONSILIER JURIDIC, clasa I, grad Asistent, post vacant in cadrul functiilor publice 

Compartiment Juridic.  

a) Clasificarea funcțiilor publice. Categorii de funcționari publici 

b) Evaluarea  și cariera funcționarilor publici și a personalului contractual; 

c) Sancțiunile disciplinare şi răspunderea funcționarilor publici 

d) Suspendarea raportului de serviciu al funcționarilor publici; 

e) Încetarea raportului de serviciu al funcționarilor publici; 

f) Activitatea consilierului juridic (atribuții, competente, răspunderi). 

g) Reprezentarea intereselor angajatorului in fata instanțelor de judecata, a autorităților si 

instituțiilor publice. 

h) Regimul juridic al achizițiilor publice.  Proceduri  

i) Cost si preț in achiziții. 

j) Comunicarea instituționala. Relații ierarhice 

k) Comunicarea interpersonală. Forme 

l) Contenciosul adminsitrativ. 

m) Atribuțiile primarului și Consiliului local. 

n) Consultarea publica. Informatiile de interes public. 

o) Elaborarea deciziei in instituția publica. 

p) Regimul proprietăților in România.  

q) Regimul juridic al raporturilor de munca. 

r) Statutul funcționarului public (reglementari legale). 

s) Recuperare debite (proceduri, formalități). 

t) Contracte civile si comerciale (negociere, avizare, clauze, raspundere contractuala). 

u) Calitatea de salariat al administratiei publice locale – reglementari legale 

 

BIBLIOGRAFIE orientativă 
pentru concursul de ocupare pentru perioada nedeterminata a postului prevazut cu functia  

CONSILIER JURIDIC, clasa I, grad Asistent, post vacant in cadrul functiilor publice 

Compartiment Juridic. 

1. Constitutia României 

2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi 

completările ulterioare. 



 
3. Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

4. Noul Cod Civil (Cartea-III-a, Titlu VI-proprietatea publica,Cartea-V-a,TitlulII-VIII) 

5. Codul de procedura civila, aprobat prin Legea nr.134/2010 ( cu exceptia cartilorIII-VI) 

6.  Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

7.  Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

8. Legea 53/2003 privind Codul Muncii , cu modificarile si completarile ulterioare ; 

9. Legea 393/2004 privind Statutul alesilor local , modificata si completata  

10. Legea nr.514/2003, privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic 

11. Legea 98/2016, privind achizițiile publice si normele de aplicare;  

12. Legea securității si sănătății in munca nr. 319/2006 

13. HG nr. 1425/2006, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Legii securității si sănătății in munca nr. 319/2006  

14. Legea nr.213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia 

15. Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 

normative, republicata 

16. OG nr. 5/2001, privind procedura somației de plata 

17. Hotărârea nr. 1.344 din 31 octombrie 2007 privind normele de organizare şi funcţionare 

a comisiilor de disciplină; 

18. Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia (M.O. 

448/1998); 

19. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public (M.O. 663/2001); 

20. O.G.nr.27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu 

modificările și completările ulterioare (M.O. 84/2002); 

21. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale 

22. Legea 554 din 2004 privind contenciosul administrativ 

23. Legea 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017. 

 

TEMATICA orientativă 

pentru concursul de ocupare pentru perioada nedeterminata a postului prevazut cu functia  ” 

”INSPECTOR clasa I, grad Debutant”, post vacant in cadrul functiilor publice 

Compartimentul Resurse umane”   

 

a) Analiza si proiectarea postului. 

b) Atribuțiile primarului si consiliului local.  

c) Caracteristicile serviciilor publice.  

d) Cariera profesională: pregătirea si dezvoltarea profesională. 



 
e) Comunicarea instituționala. Relații ierarhice 

f) Comunicarea interpersonală. Forme 

g) Contractul individual de muncă si contractul colectiv de muncă.  

h) Criterii de evaluare a performantei profesionale. 

i) Decizia publica. Rolul Consiliului Local  

j) Etapele selecției profesionale.  

k) Evaluarea performantelor. Motivația.  

l) Functia publica in Constitutia României  

m) Informația de interes public. Definiție si reglementari. 

n) Legea transparentei si elaborarea deciziilor. Legea 52/2003 

o) Recrutarea profesională. Politici si metode de recrutare. 

p) Clasamentul ocupațiilor din România.  

q) Venituri salariale.  

r) Sistemul public de pensii. 

 

BIBLIOGRAFIE orientativă 
pentru concursul de ocupare pentru perioada nedeterminata a postului prevazut cu functia  ” 

”INSPECTOR clasa I, grad Debutant”, post vacant in cadrul functiilor publice 

Compartimentul Resurse umane   

1. Constituția României;  

2. Legea nr.188/1999, republicată (r2), privind Statutul funcţionarilor publici, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

3. Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi 

dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;  

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

și completările ulterioare;  

5. Hotărârea Guvernului nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;  

6. Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 

demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 

sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;  

7. Hotărârea Guvernului nr.1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru 

combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul, cu modificările ulterioare;  

8. Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

9. OG nr. 77/2013 pentru stabilirea unor masuri privind asigurarea functionalitatii 

administratiei publice locale, a numarului de posturi si reducerea cheltuielilor la 

institutiile si autoritatile publice 

10. Ordonanţa Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli 

pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

11. Hotărârea Guvernului nr.1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului 

autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, 



 
precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu 

modificările ulterioare ;  

12. Legea nr.144/2007, republicată, privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției 

Naționale de Integritate, cu modificările și completările ulterioare;  

13. Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi 

dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;  

14. REVISAL 2011 – H.G. nr. 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor.      

15. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe 

anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar – fiscale, aprobată prin Legea nr. 

227/2009, cu modificările ulterioare și completările ulterioare;  

16. Legea – cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 

publice;  

17. Legea nr. 500/2002, privind finanţele publice, cu modificarile si completarile ulterioare;   

18. Legea nr. 226/2009 – Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România, cu 

modificările şi completările ulterioare ;  

19. Hotărârea Guvernului nr. 186/1995, republicată, privind constituirea sistemului 

informaţional referitor la situația numerică a personalului din instituțiile publice;  

20. Legea nr. 7/2004, republicată, privind Codul de conduită a funcționarilor publici;  

21. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale 
22. Legea 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017 

23. EMILIAN, Radu,  TIGU, Gabriela, STATE, TUCLEA, Claudia, Managementul resurselor 

umane,  

http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=48&idb; 

24. http://contracte-de-munca.cursurigratuiteonline.ro/; 

 

 

TEMATICA orientativă 

pentru concursul de ocupare pentru perioada nedeterminata a postului prevazut cu functia   

”INSPECTOR clasa I, grad Superior”, post vacant in cadrul functiilor publice  

Compartimentul Agricol.   

 

a) Drepturile şi libertățile fundamentale  
b) Administrația publică locală. Forme si organizare. 
c) Clasificarea funcțiilor publice. Categorii de funcționari publici 
d) Îndatoririle funcționarilor publici; 
e) Sancțiunile disciplinare şi răspunderea funcționarilor publici 
f) Suspendarea raportului de serviciu al funcționarilor publici; 
g) Încetarea raportului de serviciu al funcționarilor publici; 
h) Norme generale de conduită profesională a funcționarilor publici; 
i) Dispoziții privind terenurile proprietate de stat şi unele prevederi speciale; 
j) Folosirea terenurilor pentru producția agricolă şi silvică 
k) Folosirea temporară sau definitivă a terenurilor în alte scopuri decât producţia agricolă 

şi silvică 
l) Retrocedarea terenurilor agricole; 
m) Organizarea, completarea, controlul şi centralizarea datelor din registrul agricol; 

http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=48&idb
http://contracte-de-munca.cursurigratuiteonline.ro/


 
n) Dispoziții generale despre Registrul agricol. 
o) Completarea registrului agricol; 
p) Centralizarea datelor din registrul agricol; 
q) Procedura de eliberare a atestatutlui/certificatului de producător, cu modificări şi 

actualizari;  
r) Organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente cf  Legii fondului funciar 

nr.18/1191, actualizate. 

 

BIBLIOGRAFIE orientativă 
pentru concursul de ocupare pentru perioada nedeterminata a postului prevazut cu functia   

”INSPECTOR clasa I, grad Superior”,”, post vacant in cadrul functiilor publice 

Compartimentul Agricol.   

1.Constituţia României, republicată în M.O. nr. 763/2003; 

2.Legea nr. 215/2001, Legea administrației publice locale, publicată în M.O. nr. 123/2007, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

3.Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, publicată în M.O. nr. 365/2007, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

4.Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcționarilor publici, publicată în M.O. nr. 525/2007, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

5.Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia (M.O. 448/1998); 

6.Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public (M.O. 663/2001); 

7.O.G.nr.27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și 
completările ulterioare (M.O. 84/2002); 

8.Ordonanţa nr.28/2008 privind registrul agricol (publicată în .M.O.628/2008); 

9.Legea nr.98/2009 pentru aprobarea O.G. nr.28/2008 privind registrul agricol (publicată în 
M.O.253/2009); 

10.Ordin 95/2010 privind aprobarea normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 
2010- 2014( publicată în M.O.650/2010) 

11.H.G.nr.661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producător (publicată în M.O. 
nr.436/2001); 

12.O.U.G. nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiștilor permanente și pentru 
modificarea Legii fondului funciar nr.18/1999 (publicată în M.O. 267/2013); 

13.Legea nr.18/1991, privind fondul funciar (publicată în M.O.nr.37/1991); 

14.Legea nr.169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (publicată în 
M.O.nr.1/1998); 

15.Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor 
forestiere (publicată în M.O. nr.8/2000); 

16.Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății şi justiției şi unele măsuri adiacente 
(publicată în M.O. nr.653/2005); 



 
17.H.G. nr.890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiilor şi 
funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor (publicată în 
M.O. 732/2005); 

18.Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau în 
echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România (publicată în 
M.O.nr.278/2013) 

19.H.G. nr. 401/2013 de aplicare a Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de 
restituire, în natură sau în echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist 
în România, (publicată în M.O. nr.393/2013); 

20. Legea nr 17/2014 privind masuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate 
in extravilan si de modificare a legii 268/2001; 

21. Legea 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pieței produselor din sectorul 
agricol  cu modificările si completările ulterioare; 

22. Hotararea 218/2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015-2019 si Normele tehnice de 
completare a re3gistrului agricol. 

23. Legea apiculturii nr 383/2003, cu modificări si completările ulterioare. 

 
 

TEMATICA orientativă 

pentru concursul de ocupare pentru perioada nedeterminata a postului prevazut cu functia    

REFERENT, clasa III, grad Debutant”, post vacant in cadrul functiilor publice 

Compartimentul Contabilitate   

a) Amortizarea activelor. Metode de amortizare 

b) Atribuțiile primarului.  

c) Balanța de verificare.  

d) Bilanțul contabil. Indicatori.  

e) Comunicarea instituționala. Relații ierarhice. 

f) Contabilitatea asistata de calculator 

g) Costurile. Analiza de cost. 

h) Decizia publica. Rolul Consililui Local.  

i) Informația de interes public. Definiție si reglementari. 

j) Inventarul si bilanțul. 

k) Închiderea anului financiar. 

l) Jurnalele. Tipuri de jurnale.  

m) Functia publica in Constitutia României.  

n) Legea transparentei si elaborarea deciziilor. Legea 52/2003 

o) Serviciul public. Definiții si caracteristici. 

p) Tipuri de conturi. 

q) Venituri si cheltuieli. 

r) Proceduri de achizitie publică. 

 
 



 

BIBLIOGRAFIE orientativă 
pentru concursul de ocupare pentru perioada nedeterminata a postului prevazut cu functia   

REFERENT, clasa III, grad Debutant”, post vacant in cadrul functiilor publice 

Compartimentul Contabiilitate   

1. Constituția României;  

2. Legea nr. 7/2004, republicată, privind Codul de conduită a funcționarilor publici; 

3. Hotărârea Guvernului nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;  

4. Hotărârea Guvernului nr.1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru 

combaterea birocrației în activitatea de relații cu publicul, cu modificările ulterioare;  

5. Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi 

dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;  

6. Legea nr. 226/2009 – Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

7. Legea nr. 500/2002, privind finanțele publice, cu modificările si completările ulterioare;   

8. Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea 

demnităților publice, a funcțiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 

sancționarea corupției, cu modificările şi completările ulterioare;  

9. Legea nr.188/1999, republicată (r2), privind Statutul funcționarilor publici, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

10. Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

11. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările 

și completările ulterioare;  

12. Legea nr.82/1991 Legea contabilității;  
13. Ordonanța Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli 

pentru autoritățile administrației publice şi instituțiile publice, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

14. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor 
instituțiilor publice, precum şi organizarea, evidența și raportarea angajamentelor 
bugetare și legale; 

15.  Ordinul nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la 
exercitarea   controlului financiar preventiv cu modificările si completările  ulterioare. 

16. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a 
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul de convergență, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

17. Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul 
financiar preventiv. 

18. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale. 
19. Legea 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017 
20. http://contracte-de-munca.cursurigratuiteonline.ro/;  
21.  https://www.slideshare.net/Anttonya/23-lectie-democontabilitateprimara 

 
 

http://contracte-de-munca.cursurigratuiteonline.ro/
https://www.slideshare.net/Anttonya/23-lectie-democontabilitateprimara

