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BIBLIOGRAFIE 

 
 

Pentru postul de Consilier IA, din cadrul Serviciului Evenimente, Proiecte 
 

1. Legea nr. 143/2007, privind înfințarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor 
culturale; 
2.Ordinulm Ministrului Culturii și Cultelor, nr. 2883/2003, pentru aprobare a normelor 
metodologice privind desfășurarea activităților specifice, așezămintelor cultural; 
3.Ordinul Ministrului Culturii și Cultelor nr. 2193/2004 pentru aprobarea regulamentelor - 
cadru de organizare și funcționare a așezămintelor culturale; 
4.Ordonanța de Urgență nr. 118/2006, privind înfințarea, organizarea și desfășurare a 
activității așezămintelor culturale cu modificările și completările ulterioare; 
5. Ordonanței de Urgență nr.189/ 2008 privind managementul instituțiilor de cultură; 
6.O.G nr. 21/2007 privind privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, 
precum și desfășurarea activității de impresariat artistice; 
7. Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate 
pentru activități nonprofit de interes general; 
8.Legea tinerilor nr. 350/2006; 

9.Ordin nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților 
publice; 
10.Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 
11. H.G. 395/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 
98/2016 privind achiziţiile publice; 
12.Legea 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe; 
13. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
14.HCL Sector 4 nr. 241/08.10.2019 privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții, a 
Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului European Cultural și de Tineret 
pentru UNESCO “Nicolae Bălcescu”.   
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Pentru postul de Inspector de Specialitate Debutant din cadrul Biroului Resurse Umane, 
Relații cu Publicul și Secretariat 

 
 
 

1. Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare; 
2. Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 
3. Hotărârea nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările 

și completările ulterioare;  
4. Ordonanţa de urgenţă nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări 

sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare;  
5. Ordonanţa de urgenţă nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru 

creşterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare;  
6. Hotărârea nr. 52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară 
pentru creşterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare; 

7. Legea nr. 127/08.07.2019 privind sistemul public de pensii; 
8. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
9. O.U.G. nr. 96/2003privind protecția maternității la locurile de muncă; 
10. LEGE nr. 76/2002privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței 

de muncă; 
11. Hotărârea nr. 569/2017 pentru  aprobarea Regulamentului privind stabilirea 

locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru 
condiții de muncă, precum și condițiile de acordare a acestuia pentru familia 
ocupațională de funcții bugetare "Administrație" din administrația publică locală; 

12. O.U.G. nr. 46/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță; 

13. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu 
modificările ulterioare;  

14. Ordin nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al 
entităților publice; 

15. HCL Sector 4 nr. 241/08.10.2019 privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții, a 
Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului European Cultural și de 
Tineret pentru UNESCO “Nicolae Bălcescu”.   
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Pentru postul de Inspector de Specialitate II, din cadrul Serviciului Administrativ, 
Investiții 

 
  

1. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările și 
completările ulterioare; 

2. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. 
3. H.G. 395/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 
98/2016 privind achiziţiile publice; 

4. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții; 
5. Hotărârea nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor, cu 

modificările și completările ulterioare; 
6. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, 

cu modificările și completările ulterioare; 
7. Hotărârea nr. 907/2016privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri 
publice; 

8. Ordin nr. 839/2009pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții; 

9. Ordin nr. 901/2015privind aprobarea Metodologiei de emitere a avizului tehnic de către 
Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. pentru documentaţiile tehnico-economice 
aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 

10. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 
11. Hotărârea nr. 675/2002privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 

766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii 
12. Ordin nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților 

publice; 
13. HCL Sector 4 nr. 241/08.10.2019 privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții, a 

Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului European Cultural și de Tineret 
pentru UNESCO “Nicolae Bălcescu”.   
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	8.Legea tinerilor nr. 350/2006;

