
Anexa I 

 

Bibliografie 
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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 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor – republicată,  cu 

modificările şi completările ulterioare; 

6. Legea nr. 104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului inconjurator – actualizată; 

7. Ordonanţă de Urgenţă nr. 5 din 2 aprilie 2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi 

electronice cu modificările şi completările ulterioare; 

8. Ordonanţă de Urgenţă nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului 

– actualizată; 

9. Hotărârea Guvernului nr. 1.076 din 8 iulie 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a 

evaluării de mediu pentru planuri şi programe – actualizată; 

10.  Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul 

de viaţă al populaţiei – actualizat; 

11. Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul 

localităților, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

12. Legea nr.54/2012 privind desfășurarea activităților de picnic; 

13. Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia – actualizată; 

14. HOTARÂRE Nr.707 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia 

15. Hotărârea Guvernului nr. 17/2021 pentru modificarea si completarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, aprobate 

prin Hotararea Guvernului nr. 707/2018; 

16. Ordonanţă de Urgenţă nr. 196/2005 privind Fondul de mediu – actualizată 

17. Legea Nr. 249/ 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de 

ambalaje, cu modificările și completările ulterioare.  
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Anexa II 

 

Tematica 

Inspector, clasa I, grad profesional debutant 

Compartimentul de Protecția Mediului 

 

 

1. Clasificarea funcțiilor publice. Categorii de funcționari publici; 

2. Drepturile şi libertăţile fundamentale conform Constituției României 

3. Reglementari privind respectarea demnității umane protecția drepturilor și libertatilor 

fundamentale ale omului, prevenirea si combaterea incitarii la ura și discriminare. 

4. Evaluarea și cariera funcționarilor publici și a personalului contractual; 

5. Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici; 

6. Suspendarea, încetarea raportului de serviciu al funcționarilor publici; 

7. Atribuțiile primarului și Consiliului Local; 

8. Ierarhizarea deșeurilor; 

9. Reutilizarea și reciclarea deșeurilor; 

10. Responsabilitatea pentru gestionarea deșeurilor; 

11. Principii și dispoziții generale privind protecția mediului; 

12. Protecția apelor și a ecosistemelor acvatice; 

13. Protecția solului, subsolului și a ecosistemelor terestre; 

14. Atribuții, răspunderi ale autorităților pentru protecția mediului; 

15. Eliminarea si transportul DEEE colectate; 

16. Obligațiile unităților administrative in combaterea buruienii ambrozia.  
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