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BIROUL RESURSE UMANE, MANAGEMENTUL CALITĂȚII ȘI DE MEDIU 

 

Nr. 

crt. 

Tipul actului normativ 

(Lege, Ordonanță de Guvern – 

O.G., Ordonanță de Urgență – 

O.U.G., Hotărâre de Guvern – 

H.G., Ordin, Hotărâre de 

Consiliu Local – H.C.L. etc.) 

Nr. și anul 

actului 

normativ 

Denumirea actului normativ 

Compartiment Personal și Compartiment Salarii 

 

1. Lege 53/2003 Codul muncii, republicată; 

 

2. O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

 

3. Lege 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice; 

4. O.U.G. 131/2021 privind modificarea și completarea unor 

acte normative, precum și pentru 

prorogarea unor termene; 

5. O.U.G. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, 

prorogarea unor termene, precum și 

pentru modificarea și completarea unor 

acte normative; 

6. Lege 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 

transparenţei în exercitarea demnităţilor 

publice, a funcţiilor publice şi în mediul 

de afaceri, prevenirea şi sancţionarea 

corupţiei; 

7. Lege 554/2004 Legea contenciosului administrativ; 

 

8. 

 

Lege 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de 

tratament între femei şi bărbaţi, 

republicată; 

9. Lege 210/1999 legea concediului paternal; 

 

10. O.G. 80/2003 privind concediul de odihnă anual şi alte 

concedii ale preşedinţilor şi 

vicepreşedinţilor consiliilor judeţene, 

precum şi ale primarilor şi 

viceprimarilor; 

11. O.U.G. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile 

de muncă; 

12. O.U.G. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea 

creşterii copilului; 
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http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/43323
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http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/45932
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/45932
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/45932
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/45932
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/45932
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/47216
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13. O.U.G. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de 

asigurări sociale de sănătate; 

14. O.U.G. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în 

domeniul investiţiilor publice şi a unor 

măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi 

completarea unor acte normative şi 

prorogarea unor termene; 

15. O.U.G. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi 

pentru modificarea şi completarea unor 

acte normative; 

16. H.G. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte 

concedii ale salariaţilor din administraţia 

publică, din regiile autonome cu specific 

deosebit şi din unităţile bugetare, 

republicată; 

17. H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 

organizarea şi dezvoltarea carierei 

funcţionarilor publici; 

18. H.G. 432/2004 privind dosarul profesional al 

funcţionarilor publici; 

19. H.G. 833/2007 privind normele de organizare şi 

funcţionare a comisiilor paritare şi 

încheierea acordurilor colective; 

20. H.G. 1000/2006 privind organizarea şi funcţionarea 

Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 

Publici, republicată; 

21. H.G. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind 

formarea profesională a funcţionarilor 

publici; 

22. H.G. 1344/2007 privind normele de organizare şi 

funcţionare a comisiilor de disciplină; 

23. H.G. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru 

privind stabilirea principiilor generale de 

ocupare a unui post vacant sau temporar 

vacant corespunzător funcţiilor 

contractuale şi a criteriilor de promovare 

în grade sau trepte profesionale imediat 

superioare a personalului contractual din 

sectorul bugetar plătit din fonduri 

publice; 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/66305
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/66305
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/209465
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/209465
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/209465
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/209465
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/209465
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/221921
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/221921
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/221921
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http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/127222
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/127222
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/127222
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24. H.G. 1021/2004 pentru aprobarea modelului comun 

european de curriculum vitae; 

25. H.G. 1364/2006 pentru aprobarea drepturilor şi 

obligaţiilor donatorilor de sânge; 

26. H.G. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a 

salariaţilor; 

27. Ordin ANFP 7660/2006 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru 

elaborarea Planului de ocupare a 

funcţiilor publice; 

28. Ordin SGG 600/2018 privind aprobarea Codului controlului 

intern managerial al entităţilor publice; 

29. Constituția României; 

 

30. Lege 176/2010 privind integritatea în exercitarea 

funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 

144/2007 privind înfiinţarea, organizarea 

şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de 

Integritate, precum şi pentru modificarea 

şi completarea altor acte normative; 

31. Lege 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Agenţiei Naţionale de 

Integritate, republicată; 

32. Lege 115/1996 pentru declararea şi controlul averii 

demnitarilor, magistraţilor, a unor 

persoane cu funcţii de conducere şi de 

control şi a funcţionarilor publici; 

33. Lege 251/2004 privind unele măsuri referitoare la 

bunurile primite cu titlu gratuit cu 

prilejul unor acţiuni de protocol în 

exercitarea mandatului sau a funcţiei; 

34. Lege 571/2004 privind protecţia personalului din 

autorităţile publice, instituţiile publice şi 

din alte unităţi care semnalează încălcări 

ale legii; 

35. Lege 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi 

sancţionarea faptelor de corupţie; 

36. Lege 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate; 

37. Lege 682/2002 privind protecţia martorilor, republicată; 

 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/53509
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/53509
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/75645
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/75645
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/195770
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/195770
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/74751
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/74751
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/74751
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/200317
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/200317
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/47355
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/121924
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/121924
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/121924
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/121924
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/121924
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http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/82317
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/82317
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/82317
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/8602
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/8602
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/8602
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/8602
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/52934
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/52934
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/52934
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/52934
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/57866
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/57866
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/57866
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/57866
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/22361
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/22361
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/35209
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/41031
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38. Lege 350/2005 privind regimul finanţărilor 

nerambursabile din fonduri publice 

alocate pentru activităţi nonprofit de 

interes general; 
39. Lege 227/2015 privind Codul fiscal; 

 

40. Lege 273/2006 privind finanţele publice locale; 

 
41. Lege 365/2004 pentru ratificarea Convenţiei Naţiunilor 

Unite împotriva corupţiei, adoptată la 

New York la 31 octombrie 2003; 

42. Lege 286/2009 privind Codul penal; 

 

43. O.G. 27/2002 privind reglementarea activităţii de 

soluţionare a petiţiilor; 

44. O.G. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi 

controlul financiar preventiv, 

republicată; 

45. O.U.G. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi 

sancţionarea neregulilor apărute în 

obţinerea şi utilizarea fondurilor 

europene şi/sau a fondurilor publice 

naţionale aferente acestora; 

46. H.G. 1126/2004 pentru aprobarea Regulamentului de 

punere în aplicare a Legii nr. 251/2004 

privind unele măsuri referitoare la 

bunurile primite cu titlu gratuit cu 

prilejul unor acţiuni de protocol în 

exercitarea mandatului sau a funcţiei; 

47. H.G. 175/2008 privind stabilirea modelelor Registrului 

declaraţiilor de avere şi Registrului 

declaraţiilor de interese; 

48. H.G. 525/2016 pentru aprobarea Strategiei privind 

dezvoltarea funcției publice 2016-2020, 

cu modificările ulterioare; 

49. Ordin 1262/2006 privind stabilirea conturilor deschise la 

unităţile Trezoreriei Statului, în care se 

achită sumele prevăzute la art. 2 alin. (3) 

şi (5) din Legea nr. 251/2004 privind 

unele măsuri referitoare la bunurile 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/66812
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/66812
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/66812
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/66812
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/171280
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/73527
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/55622
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/55622
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/55622
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/109854
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/33817
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/33817
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/19169
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/19169
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/19169
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/129701
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/129701
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/129701
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/129701
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/129701
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/53895
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/53895
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/53895
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/53895
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/53895
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/53895
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/89790
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/89790
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/89790
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/181584
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/181584
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/181584
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/73973
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/73973
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/73973
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Pag. 5/8 
 

Nr. 

crt. 

Tipul actului normativ 

(Lege, Ordonanță de Guvern – 

O.G., Ordonanță de Urgență – 

O.U.G., Hotărâre de Guvern – 

H.G., Ordin, Hotărâre de 

Consiliu Local – H.C.L. etc.) 

Nr. și anul 

actului 

normativ 

Denumirea actului normativ 

primite cu titlu gratuit cu prilejul unor 

acţiuni de protocol în exercitarea 

mandatului sau a funcţiei; 

50. Ordin ANFP 3753/2015 privind monitorizarea respectării 

normelor de conduită de către 

funcţionarii publici şi a implementării 

procedurilor disciplinare; 

51. Dispoziție Primar nr. 936/17.12.2020 privind desemnarea consilierului de etică pentru 

consiliere etică și monitorizarea respectării normelor de conduită din cadrul Primăriei  

Municipiului Moreni; 

52. Dispoziție Primar nr. 318/28.04.2021 privind actualizarea codului de etică și integritate 

al funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul Primăriei Municipiului 

Moreni; 

53. Dispoziție Primar nr. 2214/22.10.2010 privind desemnarea persoanelor responsabile cu 

implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și de interese, aleși 

locali/funcție publică; 

54. Proceduri (de sistem/ operaționale), elaborate în baza ordinului Secretariatului General al 

Guvernului.  nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al 

entităţilor publice; 

 

Compartiment Informatică 

 

55. Lege 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 

transparenţei în exercitarea demnităţilor 

publice, a funcţiilor publice şi în mediul 

de afaceri, prevenirea şi sancţionarea 

corupţiei; 

56. H.G. 1007/2001 pentru aprobarea Strategiei Guvernului 

privind informatizarea administraţiei 

publice; 

57. H.G. 58/1998 pentru aprobarea Strategiei naţionale de 

informatizare şi implementare în ritm 

accelerat a societăţii informaţionale şi a 

Programului de acţiuni privind utilizarea 

pe scară largă şi dezvoltarea sectorului 

tehnologiilor informaţiei în România; 

58. H.G. 538/2004 privind modificarea şi completarea 

Hotărârii Guvernului nr. 1.085/2003 

pentru aplicarea unor prevederi ale Legii 

nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/73973
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/73973
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/73973
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/172921
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/172921
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/172921
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/172921
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/43323
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/43323
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/43323
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/43323
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/43323
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/32031
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/32031
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/32031
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/14234
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/14234
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/14234
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/14234
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/14234
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/14234
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/51451
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/51451
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/51451
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Pag. 6/8 
 

Nr. 

crt. 

Tipul actului normativ 

(Lege, Ordonanță de Guvern – 

O.G., Ordonanță de Urgență – 

O.U.G., Hotărâre de Guvern – 

H.G., Ordin, Hotărâre de 

Consiliu Local – H.C.L. etc.) 

Nr. și anul 

actului 

normativ 

Denumirea actului normativ 

asigurarea transparenţei în exercitarea 

demnităţilor publice, a funcţiilor publice 

şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 

sancţionarea corupţiei, referitoare la 

implementarea Sistemului Electronic 

Naţional; 

59. Regulament (UE) 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în 

ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu 

caracter personal şi privind libera 

circulaţie a acestor date şi de abrogare a 

Directivei 95/46/CE (Regulamentul 

general privind protecţia datelor); 

60. H.G. 215/2012 privind aprobarea Strategiei naţionale 

anticorupţie pe perioada 2012 - 2015, a 

Inventarului măsurilor preventive 

anticorupţie şi a indicatorilor de 

evaluare, precum şi a Planului naţional 

de acţiune pentru implementarea 

Strategiei naţionale anticorupţie 2012 – 

2015; 

61. H.G. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale 

anticorupţie pe perioada 2016 - 2020, a 

seturilor de indicatori de performanţă, a 

riscurilor asociate obiectivelor şi 

măsurilor din strategie şi a surselor de 

verificare, a inventarului măsurilor de 

transparenţă instituţională şi de prevenire 

a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, 

precum şi a standardelor de publicare a 

informaţiilor de interes public; 

62. H.G. 1.269/2021 privind aprobarea Strategiei naţionale 

anticorupţie pe perioada 2021 - 2025; 

63. Lege 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi 

sancţionarea faptelor de corupţie; 

64. Ordin SGG 600/2018 privind aprobarea Codului controlului 

intern managerial al entităţilor publice; 

65. Standard 

 

SR ISO/CEI 

27001:2018 

Tehnologia informaţiei. Tehnici de 

securitate. Sisteme de management al 

securităţii informaţiei. Cerinţe; 
66. Standard SR ISO/IEC Tehnologia informaţiei. Tehnici de 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/51451
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/51451
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/51451
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Nr. și anul 

actului 

normativ 

Denumirea actului normativ 

27001:2013  securitate. Sisteme de management al 

securităţii informaţiei. Cerinţe. 

67. Declarația conducerii Primăriei Municipiului Moreni nr.14817/22.11.2016 de aderare la 

valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei 

Naționale Anticorupție 2016 – 2020; 

68. Dispoziţie Primar nr. 1746/22.11.2016 privind desemnarea coordonatorului 

implementării, la nivel de funcție de conducere, a implementarii planului de integritate al 

SNA pe perioada 2016-2020 la nivelul municipiului Moreni și a persoanei in calitate de 

expert care va asigura si contactul permanent cu Directia Etica, Integritate si Buna 

Guvernare la nivel de functie de executie; 

69. Proceduri (de sistem/ operaționale), elaborate în baza ordinului Secretariatului General al 

Guvernului.  nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al 

entităţilor publice; 

Compartiment Protecția Muncii și Managementul Calității și de Mediu 

 

70. Regulament (UE) 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în 

ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu 

caracter personal şi privind libera 

circulaţie a acestor date şi de abrogare a 

Directivei 95/46/CE (Regulamentul 

general privind protecţia datelor); 

71. Lege 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a 

Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European şi al 

Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 

protecţia persoanelor fizice în ceea ce 

priveşte prelucrarea datelor cu 

caracter personal şi privind libera 

circulaţie a acestor date şi de abrogare 

a Directivei 95/46/CE (Regulamentul 

general privind protecţia datelor); 
72. Lege 319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, 

cu modificările ulterioare; 
73. H.G. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii securităţii şi 

sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu 

modificările ulterioare; 
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74. Ordin SGG 600/2018 privind aprobarea Codului controlului 

intern managerial al entităţilor publice; 

75. Proceduri (de sistem/ operaționale), elaborate în baza ordinului Secretariatului General al 

Guvernului.  nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al 

entităţilor publice; 
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