
 
 

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ 
 

la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de Director 

executiv al Direcției Administrație Publică și Resurse Umane: 

 
 

1. Constituţia României, republicată; 
2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, Partea a III-a: Administrația Publică Locală și 
Partea a VI-a: Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului 
contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri 
publice; 

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. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificările și completările ulterioare, Cap I – III; 

6. H.G. nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor publici cu modificările şi 

completările ulterioare; 

7. H.G. nr. 250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariatilor din 
administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, Cap. I - IV; 
8. O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, cu 

modificările și completările ulterioare; 

9. H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei 

funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare; 
10. 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 și completările ulterioare; 
11. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

Titlul II - XII; 

12. Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi 

completarea altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare; 
13. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu 

modificările şi completările ulterioare, art. 1 - 10; 

14. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările 

și completările ulterioare; 
15. O.G. nr. 6/2007 privind unele masuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor 

drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar 

de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se 



acordă funcţionarilor publici în anul 2007, cu modificările și completările ulterioare, 
Capitolul II, Secțiunea a 4-a: Alte drepturi; 

16. Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare, Cap I - III; 

17. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Cap. VI: Modificarea, 
completarea, abrogarea şi alte evenimente legislative și Cap. IX: Norme cu privire la 
actele normative adoptate de autorităţile administraţiei publice locale; 

18. Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea 
demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea 
corupției, cu modificările și completările ulterioare, TITLUL IV: Conflictul de interese 
şi regimul incompatibilităţilor în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor 
publice, Cap II: Conflictul de interese și Cap. III: Incompatibilităţi; 

19. Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru 

organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și 
completările ulterioare; 

20. Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru 
modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea 

şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările și 

completările ulterioare; 
21. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare, Cap. I: Dispoziții generale și Cap. II: Principii, reguli și responsabilități; 
22. O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, Cap. I: Dispoziţii generale și Cap. II: Dispoziţii 
privind controlul financiar preventiv; 

23. Ordinul SGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al 
entităților publice. 

 

 
  


