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TEMATICA 

• O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:  

Partea I: (art.3, art.5);  

Partea III: (art.75-110, art. 129-130, art.154-163, art. 195-196, art. 243-244)  

Partea VI: Titlul I şi Titlul II (art.365-537) 

• Drepturile și libertățile fundamentale; 

• Reglementări privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale omului, prevenirea şi combaterea incitării la ură şi discriminare;  

• Reglementări privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii; 

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

modificările şi completările ulterioare (Cap. I Autorizarea executării lucrărilor de construcţii); 

• H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 

• Legea nr. 372/ 2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare (Cap. IV. – Metodologia de calcul al performanţei energetice a clădirilor, 

Cap. V. – Cerinţele de performanţă energetică a clădirilor, Cap. VI. –  Clădiri noi, Cap. VII. –  

Clădiri existente, Cap. IX. – Clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero, Cap XI. – 

Certificatul de performanţă energetică a clădirii); 

• Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse 

regenerabile de energie, republicată (Cap. I. – VI., Cap. VIII., Cap. X.); 

• Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată  

Titlul II Cap. I. art. 5-8, Cap. III. art. 36-43;  

Titlul III. Cap I., Cap. IV. Secțiunea I., Secțiunea II., Cap. VI. art. 191-201;  

Titlul IV. Cap. II. art. 207-212. 

• Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată (Cap. I., Cap. II. 

Secțiunea I., Cap. III. Secțiunea I., Cap. IV. Secțiunea I.). 

 


