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Anexă 

 

Bibliografia concursului: 

 

Acte normative în domeniul serviciului public 

 
-  Legea nr.158-XVI  din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public 

-  Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public 

-  Legea nr.82 din 25.05.2017 a integrității  

-  Legea nr.16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese 

-  Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și intereselor personale  

-  Legea nr.90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţie 

-  Codul administrativ al RM Nr.116 din 19.07.2018 

-  Legea nr.270 din 23 noiembrie 2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar  

 

  Acte normative  în domeniul administraţiei publice locale 
 

-  Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia public locală 

- Legea nr.457-XV din 14.11.2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea şi 

funcţionarea consiliilor locale şi raionale 

-  Legea despre Regulamentul legitimaţiilor şi insignelor de consilieri ai consiliilor locale nr.743-XIII din 

20.02.1996 

- Legea privind statutul alesului local nr.768 –XV din 02.02.2000 

- Legea nr. 764 din 27 decembrie 2001  din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a 

Republicii Moldova 

-  Legea nr.435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă 

- Legea Nr. 199 din 16.07.2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică 

 

 Alte surse de informare 
 

-  Codul muncii, Codul electoral, etc. 

 

 

 

 
Literatura de specialitate 

- Alexandru Ioan, Administraţia publică, Editura Luminalex,  Bucureşti 1999; 

- Platon Mihail, Administraţia publică, curs de lecţii, Editura „Universul”, Chişinău, 2008; 

- Culegere de acte normative în domeniul funcţionării autorităţilor administraţiei publice locale, 

Chişinău, 2004 

- Revista metodico-ştiinţifică trimestrială „Administrarea Publică” 

 
 
 


