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BIBLIOGRAFIE  

pentru proba scrisă - concurs de ocupare a funcției contractuale  de execuție de  

Muncitor în activitatea specifică instituțiilor de spectacole sau concerte – croitor 

 

 

 

 
1. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii 

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

instituțiile publice 

3. Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă 

4. Regulamentul Intern al Operei Naționale Române Iași 
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TEMATICA  

pentru proba practică - concurs de ocupare a funcției contractuale  de execuție de  

solist vocal, S 

 

 

I.  

- Giselle  

- Don Quijote 

- Pas de trois (Lacul lebedelor) 
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BIBLIOGRAFIE 

pentru proba scrisă - concurs de ocupare a funcției contractuale  de execuție de 

consilier, S, IA 

 

1. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii 

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

instituțiile publice 

3. OG 21/31.01.2007 privind instituțiile  și companiile de spectacole sau concerte, precum și 

desfășurarea activității de impresariat artistic, cu modificările și completările ulterioare 

4. Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 

5. Legea nr. 227/2015 – Codul fiscal cu completările și modificările ulterioare 

6. HG 763/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind organinzarea și desfășurarea 

concursului sau examenului pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante 

corespunzătoare funcțiilor contractuale din aparatul propriu al Ministerului Culturii și 

Patrimoniului Național, precum  și din cadrul unităților care funcționează în subordinea ori 

in coordonarea aestuia 

7. HG 286/2011 cu compăletările și modificările ulterioare, pentru aprobarea Regulamentului 

cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar 

vacant corespunzător funcțiilor ocntractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte 

profesionale imediat superioarea personalului contractual din sectorul bugetar platir din 

fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare 

8. Legea nr. 62/2011 a dialogulu social, cu completările și modificările ulterioare 

9. Legea nr. 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților 

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

modificările ulterioare 

11. Legea nr. 129/2018 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 

personal și lebera circulație a acestor date 

12. OUG 194/2002  privind regimul străinilor în România, cu completările și modificările 

ulterioare 

13. Ordonanța nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul 

României 

14. HG 1025/2003 privind metodologia și criteriile de încadrare a persoanelor în locurile de 

muncă în condiții speciale 

15. HG 250/1992 republicată, privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din 

administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare 

16. Hg 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă 
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