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BIBLIOGRAFIE 

 

BIROUL RESURSE UMANE 

Consilier,  clasa I,  grad profesional principal 

 

1.Constiuția României, republicată ; 

2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;  

Partea a III-a - administrația publică locală, Partea a VI-a – Statutul funcționarilor publici, 

prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența 

personalului plătit din fondurile publice, Partea a VII-a – Răspunderea administrativă; 

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. H.G. nr. 250/1992 - privind concediul de odihnă şi alte  concedii ale salariaţilor din 

administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

6. Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

7. H.G. 611/2008 - Normele privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, 

cu modificările şi completările ulterioare ; 

8. H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor 

generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor 

contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a 

personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi 

completările ulterioare ; 

9. Legea nr.153/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2019 

pentru completarea art. 61 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ; 

10. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi 

completările ulterioare ; 

11. Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 

demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea 

corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare ; 

12. Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului Controlului intern managerial al entităților 

publice; 

13. Legea nr.53/2003 –Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, republicată; 

14.  Legea nr.571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile 

publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii. 

 

Se va avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv 

republicările, modificările şi completările acestora. 

Facem precizarea că tematica va cuprinde bibliografia integrală. 

 


