
BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ  

pentru ocuparea funcției publice de executie temporar vacante de consilier, clasa I, gradul 

profesional asistent din cadrul Serviciului Managementul Resurselor Umane 

 

1. Constituţia României, republicată; 

2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 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. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și 

completările ulterioare;  

6. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și 

completările ulterioare;  

7.  Legea nr.53/2003 – privind Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

8.  Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

9. H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările și completările 

ulterioare; 

10. H.G. nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor publici, cu modificările și completările 

ulterioare; 

11. H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea 

carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice; 

12. H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 

funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare; 

13. Cărți de specialitate, articole de specialitate sau orice altă sursă de informare pentru operare pe 

calculator Ms Office. 

 

TEMATICĂ 

 

1.  Constituţia României, republicată. - reglementări privind Constituția României; 

2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. -  

reglementări privind statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului 

contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri 

publice, reglementări privind administrația publică locală, precum și reglementări 

privind răspunderea administrativă; 

3. O.U.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. -  reglementări în domeniul prevenirii 

şi sancţionării tuturor formelor de discriminare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. - reglementări în domeniul egalității 

de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi; 

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

completările ulterioare. - reglementări în domeniul liberului acces la informațiile de 

interes public; 

6. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare. – obligațiile instituțiilor publice cu privire  la  soluţionarea 

petiţiilor; 



7. Legea nr.53/2003 – privind Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; - 

reglementari privind Codul muncii.  

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

modificările şi completările ulterioare – reglementari  privind dispozitii generale si salarizarea 

9. H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările și 

completările ulterioare. – reglementari privind registrul general de evidenţă a salariaţilor 

10. H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 

funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare – reglementări privind 

organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici; 

11. H.G. nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor publici, cu modificările și 

completările ulterioare – reglementări privind dosarul profesional al funcţionarilor publici; 

12. H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi 

dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice – 

reglementări privind dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul 

bugetar; 

13. Cărți de specialitate, articole de specialitate sau orice altă sursă de informare pentru operare pe 

calculator Ms Office, cu urmatoarea tematică: 

Microsoft Word: 

• Crearea unui document nou, deschiderea, salvarea și redenumirea acestuia 

• Introducerea, modificarea unui text 

• Introducerea, modificarea unui tabel 

 • Stabilirea dimensiunii paginii 

• Alegerea fontului, stilului și mărimii pentru caractere 

• Alinierea textului și modificarea spațiului dintre rânduri 

• Introducerea antetelor și notelor de subsol 

• Numerotarea paginilor 

Microsoft Excel: 

• Crearea unui document nou, deschiderea, salvarea și redenumirea acestuia 

• Introducerea, modificarea unui text/număr 

• Introducerea, modificarea unui tabel 

• Alegerea fontului, stilului și mărimii pentru caractere 

            • Copierea conținutului unei celule 

• Inserare celule 

• Modificarea lățimii sau înălțimii unei celule 

• Adunarea a două coloane 

• Modificarea formatului numeric 

Microsoft PowerPoint: 

• Crearea unui document nou, deschiderea, salvarea și redenumirea acestuia 

• Adăugarea sau stergerea unui slide 

• Introducerea, modificarea unui text 

• Introducerea, modificarea unui tabel 

• Alegerea fontului, stilului și mărimii pentru caractere 

• Inserare imagini 

• Selectarea unei teme 

 


