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BIBLIOGRAFIA SI TEMATICA 

examenului de promovare in grad profesional aferent functiei publice generale de 

executie de consilier, clasa I, grad profesional principal, din cadrul 

Compartimentului Resurse Umane aflat in structura aparatului de specialitate al 

Primarului comunei Hidiselu de Sus 

 

Concursul de promovare in grad profesional aferent funcției publice generale de 

executie de consilier, clasa I, grad profesional principal, din cadrul Compartimentului 

Resurse Umane aflat in structura aparatului de specialitate al Primarului comunei 

Hidiselu de Sus, al carei probe scrise este in data de 26.07.2022, are urmatoarea 

bibliografie si tematica: 

1. Constitutia Romaniei nr. 1/2003, republicata – integral; 

2. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificarile si completarile ulterioare: 

a) Partea I Dispoziții generale; 

b) Partea a III-a Administrația publică locală; 

c) Partea a VI-a Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile 

personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din 

fonduri publice; 

d) Partea a VII-a Răspunderea administrativă. 

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

formelor de discriminare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare – 

integral; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si 

barbati, republicata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare – integral; 

5. Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare – integral; 

6. Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri 

publice, cu modificarile si completarile ulterioare – integral ; 

7. Hotararea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 

organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si 

completarile ulterioare – integral; 

8. Hotărârea Guvernului nr.  286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru 

privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar 

vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau 

trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar 

platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare – integral; 

9. Hotararea Guvernului nr. 432/2004 privind dosarul profesional al 

functionarilor publici , cu modificarile si completarile ulterioare – integral. 

In cadrul probei scrise se testeaza, in mod obligatoriu, inclusiv cunostintele 

generale ale candidatului in domeniul administratiei publice, precum si cunoasterea 

tematicilor privind respectarea demnitatii umane, protectia drepturilor si libertatilor 

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