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Bibliografie:    POST  JURIST 

1. Constitutia Romaniei 
2. Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata cu modificarile si 

completarile ulterioare; 
 
3. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, 

cu modificările şicompletările ulterioare. 
 

4. O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de 
concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, 11. H.G. 
nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publica din O.U.G.nr. 
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor 
de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
4.Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 
5.HG nr. 1425/2006, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006  
6.Codul civil 
7.Codul de procedura civila 
8.Legea nr.514/2003, privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier 
juridic 
9.Statutul profesiei de consilier juridic 
10. Legea 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice. 
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Bibliografie:    POST  PAZNIC 

1. Legea nr.333/2003, privind paza bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, republicată; 

Cap.I – Dispoziţii generale; 

Cap.II – Secţiunea I,II şi IV; 

Cap.V – Secţiunea I şi II; 

Cap.VI – Secţiunea I; 

Cap. VII şi Cap.X 

2. Lege nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 333/2003 privind paza 
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor: 

Cap.I – Dispoziţii generale; 

Cap.II – Pază proprie; 

Cap.III – selecţia, atestarea, angajarea şi pregătirea personalului de pază; 

Anexa 1,2,3,şi 5 la normele metodologice;  

3. Legea 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, republicată: 
 
Cap.I  - Dispoziţii generale; 
Cap.II – Patrimoniu muzeal. 

 
4. Legea 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate 

 
Cap.III – informaţii secrete de serviciu 
 
H.G. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu 
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Bibliografie:    POST  REFERENT - debutant 

 1.Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

2.Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările 
ulterioare; 

3.Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiunilor de 
casă al unităţilor economice. 

4. Legea nr. 53/2003, Codul Muncii Adnotat, cu modificările şi completările 
ulterioare ; 

5. Legea nr.571/2003, privind  Codul Fiscal  
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