
BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ, la concursul organizat pentru ocuparea postului 

de șef birou al  Biroului Registratură și Arhivă 

1. Constituţia României, republicată; -în integralitate 

2.  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare  - titlurile I şi II ale părţii a VI-a;  

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea 

tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; -în integralitate 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi 

bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, -în integralitate 

5. Ordonanța nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a 

petițiilor, cu modificările și completările ulterioare; - în integralitate 

6. Legea nr. 544/2001 privind accesul la informațiile de interes public, cu 

modificările și completările ulterioare; - în integralitate 

7. H.G. nr 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public- în 

integralitate 

8. Legea nr. 16/1996 privind Arhivele Naționale, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; în integralitate 

9. Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 137/2013 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind aplicarea unor dispoziţii ale Legii Arhivelor 

Naţionale nr. 16/1996; în integralitate 

10. http://arhivelenationale.ro/site/download/acte_normative/Instructiuni-

pentru-creatorii-de-arhiva.pdf; - în integralitate 

11. Legea nr. 53/2003, Codul muncii, republicată cu modificările şi completările 

ulterioare; -  titlul I, capitolele I și II, titlul II, capitolele I-VI. 

12. http://arhivelenationale.ro/site/download/acte_normative/Normativ-privind-

depozitele-de-arhiva.pdf - în integralitate. 
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1. Constituţia României, republicată; -în integralitate 

2. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea 

tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; -în integralitate 

3. Ordonanța nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a 

petițiilor, cu modificările și completările ulterioare; - în integralitate 

4. Legea nr. 544/2001 privind accesul la informațiile de interes public, cu 

modificările și completările ulterioare; - în integralitate 

5. Legea nr. 16/1996 privind Arhivele Naționale, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; în integralitate 

6. Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 137/2013 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind aplicarea unor dispoziţii ale Legii 

Arhivelor Naţionale nr. 16/1996; în integralitate 

7. http://arhivelenationale.ro/site/download/acte_normative/Instructiuni-

pentru-creatorii-de-arhiva.pdf; - în integralitate 

8. http://arhivelenationale.ro/site/download/acte_normative/Normativ-

privind-depozitele-de-arhiva.pdf - în integralitate. 
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