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Mediu, pe perioadă determinată 

 

1. Constituţia României, republicată 
2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările 
şi completările ulterioare,  
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 
discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
5 Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare; 
6 Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje; 
7 O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu; 
8 O.U.G. nr.195/2005, privind protecţia mediului, actualizată; 
9 O.U.G. nr. 74/2018; 
10 Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
11 Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubritate a localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
12 O.U.G. nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor aprobată prin Legea 426/2001, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
13 Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local; 
14 Ordonanţa nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin Legea nr. 
180/2002, cu modificările şi completările ulterioare; 
15 O.U.G. nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a 
domeniului public şi privat de interes local. 
 
Tematica: 
1. Constituţia României, republicată 
2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările 
şi completările ulterioare,  
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 
discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
5 Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare; 
6 Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje; 
7 O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu; 
8 O.U.G. nr.195/2005, privind protecţia mediului, actualizată; 
9 O.U.G. nr. 74/2018; 
10 Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
11 Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubritate a localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
12 O.U.G. nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor aprobată prin Legea 426/2001, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
13 Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local; 



14 Ordonanţa nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin Legea nr. 
180/2002, cu modificările şi completările ulterioare; 
15 O.U.G. nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a 
domeniului public şi privat de interes local. 

 

                     

 

În ceea ce privește tematica, bibliografia va fi studiată integral. 


