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Bibliografia: 
 

 

I. Reglementari privind respectarea demnitatii umane, protectia drepturilor si libertatilor 

fundamentale ale omului, prevenirea si combaterea incitarii la ura si discriminare; 

2. Constitutia Romaniei, republicata; 

3. Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 ,privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

3. Legea nr. 202/2002 , privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicata, 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

II. Reglementari privind functia publica: 

4. Titlul I si II ale partii a VI -a din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 , cu modificarile 

si completarile ulterioare; 

 

III. Reglementari privind autorizări și urbanism: 

5.LEGEA nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul , cu modificările și 

completările ulterioare 

6.NORMELE   METODOLOGICE   DE   APLICARE   a   Legii   nr. 350/2001   privind 

amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de 

urbanism, aprobate prin ORDINUL nr.233/2016 

7.REGULAMENTUL GENERAL DE URBANISM aprobat  prin Hotărârea nr. 525 din 27 iunie 

1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism*) - Republicare;  

4. LEGEA nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu 

modificările și completările ulterioare 

5. NORME METODOLOGICE DE APLICARE a Legii nr.50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcții, aprobate prin Ordinul 839/2009, modificate și completate 

6. Codul Civil 

7. LEGEA   nr. 10/1995  privind  calitatea   în   construcții,  republicată,   modificată   și 

completată 
 

Tematica: 
 

Nr. 

crt. 

TEMELE ABORDATE CADRUL LEGISLATIV 

1. Integral LEGEA nr.350/2001 privind amenajarea 

teritoriului și urbanismul, cu modificările 

și completările ulterioare 

2. Integral Normele    Metodologice  de  aplicare  a 

Legii   nr.350/2001  privind   amenajarea 



 

  teritoriului și urbanismul și de elaborare 

și actualizare a documentațiilor de 

urbanism, aprobate prin ORDINUL 

nr.233/2016 

3. Integral REGULAMENTUL    GENERAL    DE 

URBANISM, aprobat prin Hotărârea 

nr.525/1996, republicat, modificat și 

completat 

4. Integral Legea    50/1991,    republicată,    privind 

autorizarea executării lucrărilor de 

construcții,  cu  modificările  și 

completările ulterioare, 

5. Integral NORME       METODOLOGICE       DE 

APLICARE   Legii nr.50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de 

construcții,     aprobate     prin     Ordinul 

839/2009, modificate și completate, 

6. Drepturi reale în general 
 
Limitele juridice ale dreptului de 

proprietate privată 

Codul  civil,  Cartea  III-Despre  bunuri, 

art.551, art.552, art.553, art.554, art.560, 

art.561, art.611, art.612, art.613, art.614, 

art.615, art.616, art.617 

7. Principii aplicabile conduitei profesionale a 
funcţionarilor publici şi personalului 
contractual din administraţia publică; 
Prerogativele de putere publica; 
Principii care stau la baza exercitării 
funcţiei publice; 
Clasificarea funcţiilor publice. Categorii de 
funcţionari publici; 
Drepturile funcţionarilor publici; 
Îndatoririle funcţionarilor publici; 
Recrutarea funcţionarilor publici; 
Sancţiunile disciplinare şi răspunderea 
funcţionarilor publici; 
Modificarea raportului de serviciu; 
Suspendarea raportului de serviciu; 
Încetarea raporturilor de serviciu. 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 
din 3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ - Titlul I si II ale părții a VI 
-a 

8. Drepturile, libertățile şi îndatoririle 
fundamentale; 
Administrația publică locală; 

Constituția României  

9. Principii şi definiții 
 

Ordonanţa                               Guvernului 
nr. 137/2000 privind       prevenirea       şi 
sancţionarea tuturor formelor de 
discriminare, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; Capitolul I 



10. Dispoziţii generale: 
Egalitatea de şanse şi de tratament între 
femei şi bărbaţi în domeniul muncii ; 
Egalitatea de şanse şi de tratament în ceea 
ce priveşte accesul la educaţie, la sănătate, 
La cultură şi la informare; 
Egalitatea de şanse şi de tratament între 
femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte 
participarea la luarea deciziei; 
Agenţia naţională pentru egalitatea de şanse 
între femei şi bărbaţi; 
Soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor 
privind discriminarea bazate pe criteriul de 
sex. 

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

11. Dispoziții generale 
 
Sistemul calității în construcții 

LEGEA NR.10/1995, privind calitatea în 
construcții,   republicată,   modificată   și 
completată, Capitolul I și Capitolul II 

 
 

 

 

 

 


