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I. BIBLIOGRAFIA: 
 

1) Constituția României; 
2) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare Titlul I și II ale părții a VI-a; 
3) Ordonanța 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 cetățeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 
6) Ordonanța Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea 

serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, cu modificările și completările 
ulterioare; 

7) Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 97/2005, privind evidența, domiciliul, reședința și 
actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

8) Hotărârea Guvernului nr. 295/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
unitară a dispozițiilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența 
domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, precum și pentru 
stabilirea formei și conținutului actelor de identitate, ale dovezii de reședință și ale cărții 
de imobil; 

 

II. TEMATICA: 
 

1) Constituția României; 
- Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ; 
- Administrația public locală. 

2) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare Titlul I și II ale părții a VI-a; 
- Principiile aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor publici și personalul 

contractual din administrația publică; 
- Principiile care stau la baza exercitării funcției publice; 
- Clasificarea funcțiilor publice, categorii de funcționari publici; 
- Drepturile funcționarilor publici; 
- Îndatoririle funcționarilor publici; 
- Recrutarea funcționarilor publici; 
- Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici; 
- Modificarea raportului de serviciu; 
- Suspendarea raporturilor de serviciu; 
- Încetarea raporturilor de serviciu; 

3) Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de 
discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
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- Principii și definiții; 
- Dispoziții speciale; 

4) Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii; 
- Egalitatea de șanse și de tratament în ceea ce privește accesul la educație, la 

sănătate, la cultură și la informare; 
- Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în ceea ce privește 

participarea la luarea deciziei; 
- Soluționarea sesizărilor și reclamațiilor privind discriminarea bazate pe criteriul de 

sex. 
5) Legea cetățeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 
- Dobândirea cetățeniei; 
- Procedura acordării cetățeniei Române; 
- Dovada cetățeniei; 
- Pierderea cetățeniei române; 
- Procedura retragerii cetățeniei române și aprobării renunțării la cetățenia română 

6) Ordonanța Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea 
serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, cu modificările și completările 
ulterioare; 
- Dispoziții generale; 
- Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor; 

7) Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 97/2005, privind evidența, domiciliul, reședința și 
actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 
- Actele de identitate; 
- Domiciliul și reședința; 
- Sancțiuni; 

8) Hotărârea Guvernului nr. 295/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
unitară a dispozițiilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența 
domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, precum și pentru 
stabilirea formei și conținutului actelor de identitate, ale dovezii de reședință și ale cărții 
de imobil; 
- Dispoziții generale 
- Normele metodologice (Anexa nr. 1) 
- Forma și conținutul cărții de identitate; ( Anexa nr. 2) 

 
Candidații vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusive 

republicările, modificările și completările acestora. 
 


