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BIBLIOGRAFIE și TEMATICĂ 
 

privind concursul organizat în data de 27.09.2021 

          pentru funcțiile publice de execuție de inspector clasa I debutant, principal, asistent și principal 

din cadrul DGADPP – Serviciul Spații Verzi 

 

Nr. 

Crt. 

Bibliografie Tematică 

1. Constituția României, republicată; Cunoașterea legislației în vigoare. 

2. O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

Cunoasterea legislației privind organizarea și 

funcționarea autorităților și instituțiilor 

administrației publice, statutul personalului 

din cadrul acestora, răspunderea 

administrativă, serviciile publice. 

3. Legea 24/2007 privind reglementarea și 

administrarea spațiilor verzi din intravilanul 

localităților, republicată; 

Cunoașterea legislației privind reglementarea 

și administrarea spețiilor verzi din intravilanul 

localităților 

 

 

4. Hotărârea Consiliului General al 

Municipiului București nr. 304/2009 privind 

aprobarea Normelor de protecție a spațiilor 

verzi pe teritoriul Municipiului București; 

 

Cunoașterea legislației privind normele de 

protecție a spațiilor verzi pe teritoriul 

Municipiului București 

5. Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind 

reglementarea activității de soluționare a 

petițiilor, cu modificările și completările 

ulterioare; 

Cunoașterea legislației privind activitatea de 

soluționare a petițiilor. 

 

 



6 Regulamentul (UE) nr. 679/2016, privind 

protecția persoanelor fizice în cea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și 

privind libera circulație a acestor date, 

Capitolele III și IX din RGDP, Drepturile 

persoanei vizate și Dispoziții referitoare la 

situații specifice de prelucrare 

Cunoașterea legislației privind protecția 

persoanelor fizice în cea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și 

privind libera circulație a acestor date, 

Capitolele III și IX din RGDP, Drepturile 

persoanei vizate și Dispoziții referitoare la 

situații specifice de prelucrare 

 

7 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 

Cunoașterea legislației în vigoare 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. 

8 Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse 

și de tratament între femei și bărbați, 

republicată, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

Cunoasterea legislației privind egalitatea de 

șanse și de tratament între femei și barbați. 

9 1. OG nr. 137/2000 – privind prevenirea și 

sancționarea tuturor formelor de discriminare, 

republicată 

 

Cunoașterea legislației  privind prevenirea și 

sancționarea formelor de discriminare 

 

 

 

 

 

 

 

 


