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BIBLIOGRAFIA SI TEMATICA 
pentru organizarea concursului de recrutare 

în vederea ocupării funcției publice de conducere vacante  
de Director Executiv din cadrul Direcţiei Construcţii şi Dezvoltare Urbană, 

Direcția Generală Arhitect Șef 
 
 
 

A. B I B L I O G R A F I E 
 
1. Constituţia României, republicată în Monitorul Oficial nr. 767/2003; 

2. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 
republicată în Monitorul Oficial nr. 326/2013, cu modificările şi completările ulterioare; 

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, în Monitorul Oficial nr. 166/2014, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

4. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr. 555/2019: Partea I, Dispoziţii 

generale, Partea a III –a, Administraţia publică locală, Titlul I – Dispoziţii generale, Titlul V – 

Autorităţile administraţiei publice locale: Cap. I – Dispoziţii generale, Cap. III – Consiliul Local, 

Cap. IV – Primarul, Cap. VIII - Actele autorităţilor administraţiei publice locale, Partea a VI-a, 

Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia 

publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice: Titlul I - Dispoziţii generale, Titlul II 

- Statutul funcţionarilor publici; 

5. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr. 933/2004; 
6. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 

completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr. 373/2001 

7. Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr.  938/2006; 
8. Legea nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr. 470/2014; 

9. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr. 765/2016; 

10. Hotărârea nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr. 
856/2002; 



11. Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu 

modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial nr. 797/2009; 

12. Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare 

a documentaţiilor de urbanism, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în 

Monitorul Oficial nr. 199/2016; 

13. Ordinul nr. 2701/2010 al Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului pentru 

aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea 

sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, cu modificările şi 

completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial nr. 47/2011. 

 
B. T E M A T I C A 

 
1. Reglementări privind principiile generale de organizare a statului, drepturile, 

libertăţile şi îndatoririle      fundamentale ale cetăţenilor. 

2. Reglementări privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi 

libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirea şi sancţionarea formelor de 

discriminare. 

3. Reglementări privind măsurile pentru promovarea egalităţii de şanse şi de tratament 

între femei şi  bărbaţi, în vederea eliminării tuturor formelor de discriminare bazate 

criteriul de sex. 
4. Reglementări privind administraţia publică locală şi funcţia publică. 

5. Reglementări privind autorizarea executării construcțiilor și norme de aplicare a 
acestora. 

6. Reglementări privind amenajarea teritoriului şi urbanismul și norme de aplicare a 
acestora. 

7. Reglementări privind protecția monumentelor istorice. 

8. Reglementări privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect. 

9. Reglementări privind privind calitatea în construcţii. 

10. Reglementări privind Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu 

privire la elaborarea     sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, 

11. Reglementări privind Regulamentul general de urbanism. 
 
 


