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la concursul de recrutare organizat în data de 21.12.2020-proba scrisă,
pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I,
gradul profesional principal –Compartimentul monitorizarea
servciilor publice deconcentrate



















Constituţia României, republicată
Titlul I şi II ale părţii a VI-a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările şi completările ulterioare
OG nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de
discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei
şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Partea a IV-a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare
HG nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
OUG nr. 84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea
implementării Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate –
POAD, cu modificările şi completările ulterioare
OUG nr. 115/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de
persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de
tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordate din fonduri
externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora, cu
modificările şi completările ulterioare
OUG nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi
cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete
sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri
externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora, cu
modificările şi completările ulterioare
INSTRUCŢIUNILE MAI nr. 27/2010 privind măsurile de natură
organizatorică şi tehnică pentru asigurarea securităţii prelucrărilor de date cu
caracter personal efectuate de către structurile/unităţile Ministerului
Administraţiei şi Internelor
OG nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluționare a petițiilor, cu
modificările şi completările ulterioare
ORDINUL MAI nr. 33/2020 privind activităţile de soluţionare a petiţiilor,
primire în audienţă şi consiliere a cetăţenilor în Ministerul Afacerilor Interne
OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de
Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare
HG nr. 557 din 3 august 2016, privind managementul tipurilor de risc
ORDIN nr. 459/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea
situaţiilor de urgenţă generate de fenomene hidrometeorologice periculoase
având ca efect producerea de inundaţii, secetă hidrologică, precum şi
incidente/accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile
de apă şi poluări marine în zona costieră

