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CERINŢELE ŞI BIBLIOGRAFIA PENTRU POSTUL DE REFERENT SPECIALIST
LA SERVICIUL RESURSE UMANE
I. CERINŢELE POSTULUI :
-

studii superioare de lungă durată, în domeniul juridic/economic/administraţie
publică/psihologie, absolvite cu diplomă de licenţă

II. BIBLIOGRAFIE:
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Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Capitolul I
şi Capitolul II)
Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi a oficiilor registrului
comerţului de pe lângă tribunale, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr.1082C/20.03.2014 şi prin Ordinul
ministrului justiţiei nr.2207/C/08.06.2016; ( Capitolul I; Capitolul II, Capitolul III, Secţiunea 3, art. 20)
Regulamentul intern al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi al oficiilor registrului comerţului de pe
lângă tribunale, aprobat prin Decizia nr. 318/2015 cu modificările ulterioare;( Titlul I - Capitolul II; Titlul II Capitolul V; Titlul III- Capitolul II; Titlul IV – Capitolul I;)
Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
Legea-cadru nr. 285/2010 privind salarizarea unitară în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice şi
completată cu OUG anuale ;
Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare;(
Capitolul I; Capitolul IV; Capitolul IX;)
O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările și
completările ulterioare;
H.G. nr. 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, cu modificările ulterioare
Regulamentul pentru ocuparea prin concurs a posturilor vacante de director general/director general adjunct la
Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi director/ director adjunct la oficiile registrului comerţului de pe
lângă tribunale, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 1339/C/13.04.2016;
Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de
conducere (director direcție, șef serviciu, șef birou) și de execuție din cadrul Oficiului Național al Registrului
Comerțului și oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr.
333/C/2008 și modificat prin Ordinul nr. 3227/C/2009;
Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenului sau concursului pentru promovarea salariaţilor
Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi ai oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale pe posturi
de execuţie, urmare absolvirii unei forme superioare de învăţământ, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr.
3194/C/2015;
H.G. nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 258/2007 privind practica elevilor și studenților.

Observaţii: La studierea actelor normative prezentate mai sus se va ţine cont de toate modificările si
actualizările la zi.

