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BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA  
pentru organizarea concursului de ocupare prin recrutare a unui post vacant de referent gradul 

profesional  IA, nivelul studiilor S,  de la  Compartimentul Proiecte din cadrul HUB mARTA,  

serviciul public de interes local de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad 

 

A.  B I B L I O G R A F I E 

 

1. Constituţia României, republicată în  Monitorul Oficial nr. 767/2003;  

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

republicată în  Monitorul Oficial nr. 326/2013, cu modificările şi completările ulterioare; 

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, în  Monitorul Oficial nr. 166/2014, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

4. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  cu 

modificările şi completările ulterioare,  publicată în  Monitorul Oficial nr. 555/2019:  Partea I, 

Dispoziţii generale, Partea a III–a, Administraţia publică locală, Titlul I – Dispoziţii generale, 

Titlul V – Autorităţile administraţiei publice locale: Cap. I – Dispoziţii generale, Cap. III – 

Consiliul Local, Cap. IV – Primarul, Cap. VIII - Actele autorităţilor administraţiei publice 

locale, Partea a VI-a, Titlul III, Cap. I, Cap. III, Cap. IV și Cap. V. 

5. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2006  privind înfiinţarea, organizarea şi 

desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare, 

publicată în Monitorul Oficial nr. 1038/2006. 

6. Ordinul nr 2883/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desfăşurarea 

activităţilor specifice aşezămintelor culturale, publicat în Monitorul Oficial nr. 20 din 12 

ianuarie 2004 

7. Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr.  938/2006; 
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8. Ordonanța Guvernului  nr. 129/2000,  privind formarea profesională a adulţilor,  

republicată în Monitorul Oficial al României nr. 110 din 13 februarie 2014, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

 

 

 

B.  T E M A T I C A  

 

1. Reglementări privind principiile generale de organizare a statului, drepturile, libertăţile şi 

îndatoririle fundamentale ale cetăţenilor. 

2. Reglementări privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale omului, prevenirea şi sancţionarea formelor de discriminare. 

3. Reglementări privind măsurile pentru promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între 

femei şi bărbaţi, în vederea eliminării tuturor formelor de discriminare bazate criteriul de sex. 

4. Reglementări privind administraţia publică locală. 

5. Reglementări privind organizarea și funcționarea așezămintelor culturale. 

6. Reglementări privind protecția monumentelor istorice și regimul juridic aplicabil acestora. 

7. Reglementări generale  privind educaţia permanentă şi formarea profesională continuă de 
interes comunitar în afara sistemelor formale de educaţie. 
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