CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

Compartiment Comunicare, Protocol şi Organizare Evenimente

APROBAT,
Preşedinte
LUPU MIHAI

TEMATICA

Privind ocuparea unei funcții publice de execuție vacante – Inspector Superior din cadrul
Compartimentului Comunicare, Protocol şi Organizare Evenimente
1. Constituția României – republicată (Monitorul Oficial nr.767 din 31 octombrie 2003):
- Principii generale
- Drepturile, libertatile si indatoririle fundamentale
- Cap. V - Administratia publica.
2. O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, titlul I și II ale părții a-VI-a: Statutul Funcționarilor publici,
prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică şi evidenţa personalului plătit din
fonduri publice – cu modificările și completările ulterioare:
- Principii aplicabile conduitei profesionale a functionarilor publici si a personalului contractual din
administratia publica.
- Statutul functionarilor publici:
Clasificarea functiilor publice. Categorii de functionari publici.
Drepturile functionarilor publici.
Indatoririle functionarilor publici.
Consilierea etica a functionarilor publici si asigurarea informarii si a raportarii cu privire la normele de
conduita.
Formarea si perfectionarea profesionala a functionarilor publici.
Recrutarea functionarilor publici
Promovarea functionarilor publici si evaluarea performantelor profesionale.
Sanctiunile disciplinare si raspunderea functionarilor publici.
Modificarea, suspendarea si incetarea raporturilor de serviciu.
3. O.G. nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare:
- Principii si definitii.
- Dispozitii speciale.
4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare:
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- Dispozitii generale
- Egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati in domeniul muncii
- Egalitatea de sanse si de tratament in ceea ce priveste accesul la educatie, la sanatate, la cultura si la
informare
- Egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati in ceea ce priveste participarea la luarea deciziei
- Agentia Nationala pentru Egalitatea de sanse intre Femei si Barbati
- Solutionarea sesizarilor si reclamatiilor privind discriminarea bazate pe criteriul de sex
5. Legea nr.544/2001 – actualizată, privind liberul acces la informațiile de interes public (Monitorul Oficial
nr. 663/23.10.2001) – cu modificările și completările ulterioare :
- Organizarea si asigurarea accesului la informatiile de interes public.
- Sanctiuni.
6. Legea nr. 215 din 11 noiembrie 2016 privind ceremoniile oficiale, republicata, cu modificările şi
completările ulterioare:
- Precăderea
- Organizarea si desfasurarea ceremoniilor oficiale
- Consiliul Protocolului National
7. Legea nr. 504 din 11 iulie 2002, Legea Audiovizualului, cu modificarile si completarile ulterioare:
- Dispozitii generale
- Continutul comunicarii audiovizuale
- Regimul juridic al proprietatii in domeniul audiovizualului
- Licente si autorizatii
- Contraventii si sanctiuni
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