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                            Bibliografie și tematică - Biroul Resurse Umane  

- consilier grad profesional I                                       

 
1. Hotărârea Guvernului nr. 1340/2001 privind organizarea și funcționarea Inspecției de Stat 
pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat, cu 
modificările și completările ulterioare;  
2. Legea nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub 
presiune, instalațiilor de ridicat și aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările 
și completările ulterioare;  
3. Legea nr. 53/2003-Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;  
4. Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și 
completările ulterioare;  
5. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de 
asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare;  
6. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea 
în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor 
publice, cu modificările și completările ulterioare;  
7. Hotărârea Guvernului nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor; 
8. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară 
pentru creşterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare;  
9. Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare – art. 
62, 64, 76, 77, 135, 137, 138, 153 și 154;  
10. Hotărârea Guvernului 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-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificările și completările ulterioare;  
12. Ordonanța Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi 
adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 
13. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu 
modificările și completările ulterioare; 
14. Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a 
petiţiilor, cu modificările și completările ulterioare; 
15. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare: Art. 368, Art. 542, Art. 549 - 556, Art. 575. 
 


