
 
      

 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ORAŞUL COMĂNEŞTI 

 

BIBLIOGRAFIE pentru postul de muncitor calificat  (salvator) 

 

 

1.Legea nr. 477 / 2004 privind Codul de conduitã a personalului contractual din autoritãţile şi 

insttuţiile publice; 

2.Legea nr. 319 / 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările 

ulterioare; CAPITOLUL IV  Obligaţiile lucrătorilor 

3.H.G. nr. 1.425 / 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

securitaţii şi sănătăţii in muncă nr. 319 / 2006 , cu modificările şi completările ulterioare. 

CAPITOLUL I 

  Dispoziţii generale, CAPITOLUL V  Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii 

în muncă 

4. Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificarile şi completările 

ulterioare; CAPITOLUL III  Primarul şi viceprimarul, CAPITOLUL IV  Instituţiile, serviciile 

publice de interes local şi aparatul de specialitate al primarului 

5. Codul Muncii, republicat, cu modificarile şi completările ulterioare TITLUL XI  Răspunderea 

juridică CAPITOLUL II   Răspunderea disciplinară şi CAPITOLUL III  Răspunderea 

patrimonială 

6. Hotărâre nr. 1136/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea 

serviciilor publice de salvare acvatică - salvamar şi a posturilor de prim ajutor pe plajă 
 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ A ORAŞULUI 

COMĂNEŞTI 

 

BIBLIOGRAFIE  
pentru  ocuparea postului de sef serviciu  in cadrul Centrului de agrement 
 

1. 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 şi completările 

ulterioare; 

 

2.  Legea 215/2001 privind Legea Administraţiei Publice Locale, 

republicată,   cu modificările şi completările ulterioare; 

 

3.Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual 

din   autorităţile şi instituţiile publice; 

 

4.Legea nr.53/2003 Codul Muncii, republicat, – TITLUL XI 

     capitolul II –Răspunderea disciplinară şi Capitolul III - Răspunderea 

patrimonială; 

 

         5.Lege nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile 

publice; 

 

6. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă  cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 

7. Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate 

publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cap. V, cap. VI din norme;  

 

8 Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cap. I, cap. II ( 

sectiunea 2 si 6), cap. V 

 

9.Hotărârea nr. 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale ale 

organizaţiilor socialiste 

 

 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ A ORAŞULUI 

COMĂNEŞTI 

 

BIBLIOGRAFIE  

pentru  ocuparea postului de sef SERVICIU VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE 
URGENTA 

 



 

     1.   Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita al personalului contractual 

din    autoritatile si institutiile publice art. 5-7 şi art.12; 

2. Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificările 

şi completările ulterioare (cap. III, cap. IX, cap.X) 

3.Legea nr.53/2003 Codul Muncii –Capitolul II –răspunderea disciplinară şi 

Capitolul III - răspunderea patrimonială 

4. Hotărâre nr. 160/2007pentru aprobarea Regulamentului privind portul, 

descrierea, condiţiile de acordare şi folosire a uniformei, echipamentului de 

protecţie şi însemnelor distinctive ale personalului serviciilor pentru situaţii de 

urgenţă voluntare/private 

5. Ordin nr. 160/2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, 

organizare, desfăşurare şi finalizare a activităţii de prevenire a situaţiilor de 

urgenţă prestate de serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă 

6. Hotărâre nr. 1579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din 

serviciile de urgenţă voluntare 

7. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

8. Ordinul nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind 

constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private 

pentru situaţii de urgenţă 

9. Ordonanţa de urgenţă nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management 

al Situaţiilor de Urgenţă cu modificările şi completările ulterioare 

10. Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicata, cu modificările şi 

completările ulterioare 
 

 
 

    

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ A ORAŞULUI 

COMĂNEŞTI 

BIBLIOGRAFIE  
pentru  ocuparea postului de administrator in cadrul Centrului de resurse si 

instruire profesionala 
 

1. 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 şi completările 

ulterioare; 

 

2.  Legea 215/2001 privind Legea Administraţiei Publice Locale, 

republicată,   cu modificările şi completările ulterioare; 

 

3.Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual 

din   autorităţile şi instituţiile publice; 

 

4.Legea nr.53/2003 Codul Muncii, republicat, – TITLUL XI 

capitolul II –Răspunderea disciplinară şi Capitolul III - Răspunderea 

patrimonială; 

 

5.Lege nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile     

publice; 

 

6. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă  cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 

7. Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate 

publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cap. V, cap. VI din norme;  

 

8 Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cap. I, cap. II ( 

sectiunea 2 si 6), cap. V 

 

9.Hotărâreanr. 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale ale 

organizaţiilor socialiste 

 

    

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ A ORAŞULUI 

COMĂNEŞTI 

 

BIBLIOGRAFIE  
pentru  ocuparea postului de consilier  in cadrul Centrului de resurse şi 

instruire profesională 
 

 



1.Legea 215/2001 privind Legea Administraţiei Publice Locale, republicată,  

  cu modificările şi completările ulterioare; 

 

2.Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual  

din autorităţile şi instituţiile publice; 

 

3.Hotărâre nr. 1021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de 

curriculum vitae; 

 

4.Hotărâre nr. 377/2002 pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la 

măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi 

instrucţiunile de implementare a acestora; 

 

5.Ordin nr. 353/2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a 

furnizorilor de formare profesională a adulţilor; 

 

6.Metodologiei-cadru cu privire la serviciile de consiliere şi orientare a 

carierei pe tot parcursul vieţii, aprobata Ordinul nr. 1804/2012; 

 

7. Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 

ocupării forţei de muncă, cu modificarile şi completările ulterioare,  Cap. IV, Cap. 

V secţiunea 1, secţiunea 2, secţiunea 3 

 

 

 

 

 

 
 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ A ORAŞULUI 

COMĂNEŞTI 

 

 

BIBLIOGRAFIE  

pentru  ocuparea postului de asistent medical 



in cadrul Centrului de agrement  

 

 

1. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita al personalului contractual 
din    autoritatile si institutiile publice art. 5-7 şi art.12; 

2.Ordonanţa de urgenţă nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent 

medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, 

precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali 

Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu modificarile si 

completaile ulterioare; 

3. Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,  cu  
modificările şi completările ulterioare; 

4.HOTĂRÂRE   Nr. 2 din  9 iulie 2009 privind adoptarea Codului de etică şi 

deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului 

medical din România publicata in M.O. nr. 560/2009 

5. ORDIN   Nr. 1142 din 2013privind aprobarea procedurilor de practică pentru 

asistenţi medicali generalişti*), Partea I, Prevenirea infectiilor nozocomiale, 

Capitolul 1 Controlul infectiilor, Partea II -Interventii autonome , Capitolul 2 

Igiena si confortul pacientului,  

Capitolul 4- Masurarea si supravegherea functiilor vitale si a altor parametric). 

 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ORAŞUL COMĂNEŞTI 
 

 

Bibliografie pentru  ocuparea funcţiei contractuale de electrician în 

Centrului de agrement 

 

1. Normativ pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice  



aferente clădirilor", indicativ I 7-2011/ aprobat prin Ordinul  nr. 2741/2011 

privind aprobarea reglementării tehnice 

2. Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi  

completările ulterioare 

3. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificările şi  

completările ulterioare CAPITOLUL IV  Obligaţiile lucrătorilor 

Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările şi  

completările ulterioare 

4. Normativ pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier si pietonal NP – 

062-2002( adresa: www.remsolelectric.ro/data/documents/) 

5.Legea nr. 477 / 2004 privind Codul de conduitã a personalului contractual din 

autoritãţile şi insttuţiile publice; 

6.H.G. nr. 1.425 / 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii securitaţii şi sănătăţii in muncă nr. 319 / 2006 , cu 

modificările şi completările ulterioare. CAPITOLUL I  Dispoziţii generale, 

CAPITOLUL V  Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în 

muncă 

7. Codul Muncii, republicat, cu modificarile şi completările ulterioare TITLUL 

XI  Răspunderea juridică CAPITOLUL II   Răspunderea disciplinară şi   

CAPITOLUL III  Răspunderea patrimonială 

 

 
 
 
 
 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ORAŞUL COMĂNEŞTI 
 

 

Bibliografie pentru  ocuparea funcţiei contractuale de muncitor necalificat in 
cadrul Formatiei de lucru Salubrizare, Igienizare strazi, 

 
 
 



 

1.Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă,  cu modificările şi 

completările ulterioare  Cap. 4 – Obligaţiile lucrătorilor – art. 22 şi 23; 

2.Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduită al personalului contractual din 

autorităţile  şi instituţiile publice: Cap. 2 – Norme generale de conduită 

profesională a personalului contractual – art. 12; 

 

3.Lege nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice, 

art. 1. Art.2 si art.3; 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


