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BIBLIOGRAFIE 

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR 
COMPARTIMENT ANALIZĂ, SINTEZĂ ȘI RELAȚII CU PUBLICUL 

INSPECTOR, clasa I, grad profesional ASISTENT 
 

 
1. Constituția României; 
2. O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare. Partea a III-a- 
administrație publică locală, Partea a VI-a – Statutul funcționarilor publici, prevederi 
aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului 
plătit din fondurile publice, Partea a VII-a – Răspunderea administrativă; 
3. O.G. 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 şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
5. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu 
modificările și completările ulterioare; 
6. Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu 
modificările și completările ulterioare; 
7. H.G. nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și 
completările ulterioare; 
8. H.G. nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea 
birocrației în activitatea de relații cu publicul, cu modificările și completările 
ulterioare; 
9. Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului 
(UE)2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 
și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulament general privind protecția datelor). 
 
Facem precizarea că tematica va cuprinde bibliografia integrală. 
 
SE VA AVEA ÎN VEDERE LA STUDIEREA ACTELOR NORMATIVE DIN 
BIBLIOGRAFIE INCLUSIV REPUBLICĂRILE, MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE 
ACESTORA. 
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BIBLIOGRAFIE 
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR 

BIROU STARE CIVILĂ 
INSPECTOR, clasa I, grad profesional ASISTENT 

 
 
1. Constituția României; 
2. O.U.G nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare. Partea a III-a- 
administrație publică locală, Partea a VI-a – Statutul funcționarilor publici, prevederi 
aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului 
plătit din fondurile publice, Partea a VII-a – Răspunderea administrativă; 
3. O.G. 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 şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
5. Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
6. H.G. nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a 
dispozițiilor în materie de stare civilă, cu modificările și completările ulterioare; 
7. O.G. nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor 
persoanelor fizice, cu modificările și completările ulterioare. 
 
Facem precizarea că tematica va cuprinde bibliografia integrală. 
 
SE VA AVEA ÎN VEDERE LA STUDIEREA ACTELOR NORMATIVE DIN 
BIBLIOGRAFIE INCLUSIV REPUBLICĂRILE, MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE 
ACESTORA. 
 
 
 


