O.G. nr. 21/2007 aprobată şi modificată cu Legea nr. 353/2007 privind instituţiile şi
companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat
artistic, cu modificările și completările ulterioare
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/80714
H.G. nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Identității
Naționale, cu modificările și completările ulterioare;
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/116380
Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările și completările ulterioare;
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/190446

Legea nr. 53/2003 Codul muncii, actualizat și republicat;
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/41625
O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor de spectacole sau concerte,
muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi al aşezămintelor culturale de drept public,
aprobată cu Legea nr. 269/2009; http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/99863

O.G. nr. 9/1996 modificată privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a instituţiilor
publice de cultură finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de
stat sau de la bugetele locale; http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/7851

Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, actualizată;
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/7816
Legea nr. 287/2009 republicată – Codul Civil;
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/109883
Legea nr. 134/2010 republicată – Codul de Procedură Civilă;
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/120644

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, actualizată;
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/124530
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, modificată;
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/71139



Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub
presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil,
republicată;
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/90716
Legea nr. 319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă;
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/73772

Legea nr. 132/2010- Legea deșeurilor;
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/120275



Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu completările legislative cu
incidenta;
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/73657
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/178667

Legea nr. 82/1991 – Legea contabilității cu completările legislative cu incidenta;
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/1576
O.S.G.G. nr. 600/2018 Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/200317
O.M.F.P. 2634/2015 pentru aprobarea documentelor financiar-contabile;
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/173682
O.M.F.P. 1792/2002– Norme metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea
şi plata cheltuielilor instituțiilor publice;
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/41403
Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, actualizată și republicată;
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/37954
Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal;
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/171280

Legea nr. 263/2010 privind sistemul public de pensii, actualizată și republicată;
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/124530
Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței
de muncă cu modificările și completările ulterioare;
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/33919



Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale,
republicată;
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/36905
Legea nr. 519/2002 pentru aprobarea O.U.G. nr. 102/1999 privind protecția specială și
încadrarea persoanelor cu handicap;
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/37685
H.G. nr. 144/2008 privind aprobarea normelor metodologice de calcul al contribuției de
asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, actualizată;
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/89655

Legea nr. 672/2002, Legea auditului public intern, republicată;
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/40929

H.G. nr. 286 /2011 – actualizată, 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, cu modificările și completările ulterioare;
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/127222
Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea
în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor
publice, actualizată; http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/218

H.G. nr. 360/2018- pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de
muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporurilor pentru condiții de
muncă, precum și a condițiilor de acordare a acestora pentru familia ocupațională de
funcții bugetare "Cultură"; http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/201070

H.G. nr. 917/2017- pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de
muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de
muncă, precum și a condițiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupațională de
funcții bugetare "Administrație" din administrația publică central;
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/196276
O.U.G nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor
acte normative și prorogarea unor termene;
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/195526
Legea nr. 349/2004 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului de produse
din tutun, cu modificările și completările ulterioare;
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/53904
O.U.G. nr. 96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă, cu modificările și
completările ulterioare. http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/47216
O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a
unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și
prorogarea unor termene
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/209465

