
 

 

BIBLIOGRAFIE 

INSPECTOR, clasa I, grad profesional asistent 

Compartimentul resurse umane, relații cu publicul și arhivă 

din aparatul de specialitate al Primarului comunei Șotânga 

 

 

1. Constituția 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 șanse și de tratament între femei și bărbați, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

5. Legea nr.53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

6. LEGE-CADRU nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

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

dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare; 

8. Hotărârea Guvernului nr. 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; 

9. Hotărârea Guvernului nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor publici, cu 

modificările și completările ulterioare; 

10. Hotărârea Guvernului nr.. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor; 

 

 

 

TEMATICĂ 

INSPECTOR, clasa I, grad profesional asistent 

Compartimentul resurse umane, relații cu publicul și arhivă 

din aparatul de specialitate al Primarului comunei Șotânga 

 

 

 

1. Cunoaşterea legislaţiei cuprinse în Constituţia României; 

2. Cunoaşterea legislaţiei prevăzute în Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Codul administrativ; 

3. Cunoaşterea legislaţiei privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare; 

4. Cunoaşterea legislaţiei privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi; 

5. Cunoaşterea legislaţiei privind Codul muncii;  

6. Cunoaşterea legislaţiei privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

7. Cunoaşterea legislaţiei privind aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 

funcţionarilor publici; 

8. Cunoaşterea legislaţiei privind 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; 

9. Cunoaşterea legislaţiei privind dosarul profesional al funcţionarilor publici; 

10. Cunoaşterea legislaţiei privind registrul general de evidenţă a salariaţilor; 

 

 

 

 

  

 



BIBLIOGRAFIE 

INSPECTOR, clasa I, grad profesional asistent 

Compartimentul cultură, bibliotecă și sport 

din aparatul de specialitate al Primarului comunei Șotânga 

 

1. Constituția 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 șanse și de tratament între femei și bărbați, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

5. Legea nr. 334/2002, republicată, Legea bibliotecilor, cu modificările și completările ulterioare; 

6. Ordinul nr. 5556 /2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

bibliotecilor şcolare şi a centrelor de documentare şi informare; 

7. O.U.G. nr. 118/2006 privind infiintarea, organizarea si desfasurarea activitatii asezamintelor 

culturale, cu modificările și completările ulterioare; 

8. Legea nr. 26/2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial; 

9. Ordinul nr. 2193/2004 pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare si functionare a 

asezamintelor culturale; 

10. Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

11. Legea nr. 311/2003-Legea muzeelor şi a colecţiilor publice, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

12. Ordinul nr. 2237/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de semnalizare a 

monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare; 

13. Ordinul nr.. 2260 / 2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare şi inventariere a 

monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare; 

14. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în 

legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 

TEMATICĂ 

INSPECTOR, clasa I, grad profesional asistent 

Compartimentul cultură, bibliotecă și sport 

din aparatul de specialitate al Primarului comunei Șotânga 

 

1. Cunoaşterea legislaţiei cuprinse în Constituţia României; 

2. Cunoaşterea legislaţiei prevăzute în Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Codul administrativ; 

3. Cunoaşterea legislaţiei privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare; 

4. Cunoaşterea legislaţiei privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi 

5. Cunoaşterea legislaţiei privind Legea bibliotecilor; 

6. Cunoaşterea legislaţiei privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

bibliotecilor şcolare şi a centrelor de documentare şi informare; 

7. Cunoaşterea legislaţiei privind infiintarea, organizarea si desfasurarea activitatii asezamintelor 

culturale; 

8. Cunoaşterea legislaţiei privind protejarea patrimoniului cultural imaterial; 

9. Cunoaşterea legislaţiei privind aprobarea regulamentului cadru de organizare si functionare a 

asezamintelor culturale; 

10. Cunoaşterea legislaţiei privind protejarea monumentelor istorice; 

11. Cunoaşterea legislaţiei privind Legea muzeelor şi a colecţiilor publice; 

12. Cunoaşterea legislaţiei privind aprobarea Normelor metodologice de semnalizare a 

monumentelor istorice; 

13. Cunoaşterea legislaţiei privind aprobarea Normelor metodologice de clasare şi inventariere a 

monumentelor istorice; 

14. Cunoaşterea legislaţiei privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea 

în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice. 



BIBLIOGRAFIE 

 

Polițist local, clasa III, grad profesional principal 

Compartimentul  circulație pe drumurile publice, comercial și afișaj stradal 

 din cadrul Serviciului Poliție Locală -din aparatul de specialitate  

al Primarului comunei Șotânga 

     

1. Constituția 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 și sancționarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

5. Legea nr. 155/2010 – Legea poliţiei locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

6. Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare 

şi funcţionare a poliţiei locale; 

7. Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

8. Legea nr. 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

9. Hotărârea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

10. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002, privind circulaţia pe drumurile publice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

11. Legea nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire 

socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată; 

12. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

13. Legea nr.295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor, republicata, cu modificările şi 

completările ulterioare.  

 

TEMATICĂ 

 

Polițist local, clasa III, grad profesional principal 

Compartimentul  circulație pe drumurile publice, comercial și afișaj stradal 

din cadrul Serviciului Poliție Locală -din aparatul de specialitate 

al Primarului comunei Șotânga 

 

1. Cunoaşterea legislaţiei cuprinse în Constituţia României; 

2. Cunoaşterea legislaţiei prevăzute în Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Codul administrativ; 

3. Cunoaşterea legislaţiei privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare; 

4. Cunoaşterea legislaţiei privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi; 

5. Cunoaşterea legislaţiei privind Legea poliţiei locale; 

6. Cunoaşterea legislaţiei privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare 

a poliţiei locale; 

7. Cunoaşterea legislaţiei privind regimul juridic al contravenţiilor; 

8. Cunoaşterea legislaţiei privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor; 

9. Cunoaşterea legislaţiei pentru aprobarea Normelor metodologice privind paza obiectivelor, 

bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor; 

10. Cunoaşterea legislaţiei privind circulaţia pe drumurile publice; 

11. Cunoaşterea legislaţiei privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire 

socială, a ordinii şi liniştii publice; 

12. Cunoaşterea legislaţiei privind protecţia mediului; 

13. Cunoaşterea legislaţiei privind regimul armelor şi muniţiilor.  



BIBLIOGRAFIE  

 

Polițist local, clasa III, grad profesional debutant 

Compartimentul  ordine și liniște publică, paza bunurilor și monitorizare video  

din cadrul Serviciului Poliție Locală -din aparatul de specialitate al Primarului comunei 

Șotânga 

 Constituția României, republicată; 

 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; 

 Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 155/2010 – Legea poliţiei locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare 

şi funcţionare a poliţiei locale; 

 Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 Legea nr. 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002, privind circulaţia pe drumurile publice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Legea nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire 

socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată; 

 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Legea nr.295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor, republicata, cu modificările şi 

completările ulterioare.  

 

TEMATICĂ 

 

Polițist local, clasa III, grad profesional debutant 

Compartimentul  ordine și liniște publică, paza bunurilor și monitorizare video 

din cadrul Serviciului Poliție Locală-din aparatul de specialitate al Primarului comunei Șotânga 

 

1. Cunoaşterea legislaţiei cuprinse în Constituţia României; 

2. Cunoaşterea legislaţiei prevăzute în Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Codul administrativ; 

3. Cunoaşterea legislaţiei privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare; 

4. Cunoaşterea legislaţiei privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi; 

5. Cunoaşterea legislaţiei privind Legea poliţiei locale; 

6. Cunoaşterea legislaţiei privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare 

a poliţiei locale; 

7. Cunoaşterea legislaţiei privind regimul juridic al contravenţiilor; 

8. Cunoaşterea legislaţiei privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor; 

9. Cunoaşterea legislaţiei pentru aprobarea Normelor metodologice privind paza obiectivelor, 

bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor; 

10. Cunoaşterea legislaţiei privind circulaţia pe drumurile publice; 

11. Cunoaşterea legislaţiei privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire 

socială, a ordinii şi liniştii publice; 

12. Cunoaşterea legislaţiei privind protecţia mediului; 

13. Cunoaşterea legislaţiei privind regimul armelor şi muniţiilor.  



BIBLIOGRAFIE  

 

Polițist local, clasa III, grad profesional debutant 

Compartimentul  disciplina în construcții și protecția mediului  

din cadrul Serviciului Poliție Locală-din aparatul de specialitate al Primarului comunei Șotânga 

 

1. Constituția 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 și sancționarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

5. Legea nr. 155/2010 – Legea poliţiei locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

6. Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare 

şi funcţionare a poliţiei locale; 

7. Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

8. Legea nr. 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

9. Hotărârea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

10. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002, privind circulaţia pe drumurile publice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

11. Legea nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire 

socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată; 

12. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

13. Legea nr.295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor, republicata, cu modificările şi 

completările ulterioare.  

 

TEMATICĂ 

 

Polițist local, clasa III, grad profesional debutant 

Compartimentul  disciplina în construcții și protecția mediului 

din cadrul Serviciului Poliție Locală-din aparatul de specialitate al Primarului comunei Șotânga 

 

1. Cunoaşterea legislaţiei cuprinse în Constituţia României; 

2. Cunoaşterea legislaţiei prevăzute în Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Codul administrativ; 

3. Cunoaşterea legislaţiei privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare; 

4. Cunoaşterea legislaţiei privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi; 

5. Cunoaşterea legislaţiei privind Legea poliţiei locale; 

6. Cunoaşterea legislaţiei privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare 

a poliţiei locale; 

7. Cunoaşterea legislaţiei privind regimul juridic al contravenţiilor; 

8. Cunoaşterea legislaţiei privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor; 

9. Cunoaşterea legislaţiei pentru aprobarea Normelor metodologice privind paza obiectivelor, 

bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor; 

10. Cunoaşterea legislaţiei privind circulaţia pe drumurile publice; 

11. Cunoaşterea legislaţiei privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire 

socială, a ordinii şi liniştii publice; 

12. Cunoaşterea legislaţiei privind protecţia mediului; 

13. Cunoaşterea legislaţiei privind regimul armelor şi muniţiilor.  


