
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

APROBAT: 

DIRECTOR GENERAL, 

                                                                                                                                               CRISTIAN DUȚU 

 

 

 

PROPUNERE 

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ 

pentru examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, din funcția publică de 

execuție din clasa I de inspector, grad  profesional asistent în funcția publică de execuție din clasa I de 

inspector, grad  profesional principal din cadrul Compartimentului Monitorizare Amenzi – Direcția 

Administrare Contribuabili Persoane Fizice și Juridice, organizat in data de 28.11.2022 

 

 

Nr. 

crt. 
BIBLIOGRAFIE TEMATICĂ 

1 Constituția României, republicată 
Titlul II Drepturile, libertățile și îndatoririle 

fundamentale 

2 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare  

Partea a VI-a, Titlul II, Statutul funcționarilor publici 

3 

Ordonanța nr. 137/2000 privind prevenirea și 

sancționarea  tuturor formelor de discriminare, 

republicată, cu modificările și completările 

ulterioare 

Capitolul I  - Principii și definiții 

Capitolul II  - Dispoziții speciale, Secțiunea III 

Accesul la educație, Secțiunea IV Libertatea de 

circulaţie, dreptul la libera alegere a domiciliului şi 

accesul în locurile publice 

 

4 

Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și 

de tratament între femei și bărbați, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare 

Capitolul I Dispoziții generale 

Capitolul II Egalitatea de șanse și tratament între 

femei și bărbați în domeniul muncii 

Capitolul III Egalitatea de șanse și tratament în ceea 

ce privește accesul la educație, la sănătate, la cultură 

și la informare 

Capitolul IV Egalitatea de șanse între femei și bărbați 

în ceea ce privește perticiparea la luarea deciziei  

5 

Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, 

republicată, cu modificările și completările 

ulterioare 

Titlul IX – Impozite și taxe locale, cu excepția 

Capitolului V - Taxă pentru eliberarea certificatelor, 

avizelor și a autorizațiilor 

6 

H.G. NR.1/2016 privind Normele metodologice 

de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul 

fiscal, cu modificarile și completările ulterioare 

H.G. nr. 1/2016 privind Normele metodologice de 

aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 

excepția Capitolului V - Taxă pentru eliberarea 

certificatelor, avizelor și a autorizațiilor 

7 

O.G. nr. 2/ 2001 – regimul juridic al 

contravenţiilor, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

Integral 

                                                                              

COMPARTIMENT MONITORIZARE AMENZI, 

IONUȚ SÂRBU 

 

 

 

 


