
 

DIRECTIA PENTRU CULTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI                                Anexa 2 

 

BIBLIOGRAFIA 

concursului pentru functia publică de Consilier superior 

 

1. Constituția României; 

2. Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi 

Patrimoniului Naţional, cu modificările şi completările ulterioare; 

3. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

4. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată; 

5. Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

6. Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor 

situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

7. Hotărârea Guvernului nr. 493/2004 pentru aprobarea Metodologiei privind monitorizarea 

monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial şi a Metodologiei privind elaborarea 

şi conţinutul-cadru al planurilor de protecţie şi gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista 

patrimoniului mondial; 

8. Ordinul Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2260/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de 

clasare şi inventariere a monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare;  

9. Ordinul Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2684/2003 privind aprobarea Metodologiei de întocmire 

a Obligaţiei privind folosinţa monumentului istoric şi a conţinutului acesteia; 

10. Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu 

modificarile și completările ulterioare; 

11.  H.G.R.nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrărilor de construcții și 

instalații aferente acestora cu modificările si completările ulterioare; 

12.  Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările si completările 

ulterioare; 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DIRECTIA PENTRU CULTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI                               Anexa 3 

BIBLIOGRAFIA 

concursului pentru functia publică de Expert principal 

 

1. Constituţia Romaniei; 

2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funţionarilor publici;  

4.  H.G. nr. 90/2010 privind organizarea şi  funcţionarea  Ministerului  Culturii  şi Patrimoniului 

Naţional cu modificarile si completarile ulterioare 

      5 .   Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

      6.  Ordinul nr. 1792/2002 al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi 

organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale; 

     7.  Legea 98/2016 privind achizițiile publice; 

     8.  Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal al Romaniei; 

     9.  Legea contabilității nr.82/1991- Republicată; 

   10.  Ordinul nr. 2861 la ministerului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor privind organizarea 

și efectuarea inventarierii elementelor de activ și de pasiv; 

   11.  Legea nr.15/1994, republicată, privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale și 

necorporale, republicată; 

   12.  H.G.R.  nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor 

aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 

   13. O.G. nr. 119/1999, republicată, privind controlul intern și controlul financiar preventiv, cu 

modificările și completările ulterioare; 

   14. Ordinul nr.923/2014, republicat, al ministerului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor 

generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, a Codului specific de norme 

profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu; 

   15.  Legea nr. 284/2010 – Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 

publice; 

   16.   O.U.G. nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice din anul 2016, 

programarea unor termene, prcum și unele măsuri fiscal-bugetare; 

   17. Legea nr. 263 / 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

   18.  Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, 

cu modificările şi  completările ulterioare; 

   19.  Legea nr. 544/2001 din 12/10/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public 

  

 

 


