
ANEXA NR.2 

BIBLIOGRAFIE 

pentru ocuparea  prin concurs a funcţiei piblice de execuţie vacante de inspector asistent ,  
din cadrul Organismului Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea 

Resurselor Umane Regiunea Nord-Est 
 

1. Constituţia României 
2. Legea nr.188/1999 republicată, r(2) privind Statutul funcţionarilor publici, cu 

modificările şi completările ulterioare ; 
3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici. 
4. Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi 

de gestionare a instrumentelor structurale; 
5. Documentul cadru de implementare POSDRU 2007-2013; 
6. Liniile Comunitare Strategice privind Coeziunea 2007-2013, Comisia 

Europeana; 
7. Strategia Lisabona Revizuita, Concluziile Consiliului European de la Bruxelles, 

23-24 martie 2005; 
8. Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 

2013. 
9. Regulamentul Consiliului European (EC) Nr. 1083/2006 , privind Fondurile 

Structurale şi Fondul de Coeziune 
10. Regulamentul European Nr. 1081/2006, privind Fondul Social European. 
11. Regulamentul Comisiei Europene (EC) nr. 1828 / 2006, prin care se stabilesc 

regulile de implementare a Regulamentului  (EC) nr. 1083 / 2006 
12. Ordonanţa de Urgenţă nr.34 din 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 

publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii cu modificările ulterioare şi normele de aplicare 

13. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a 
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, 
aprobată cu modificări prin Legea nr.362/2009; 

14. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.548/2009 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea 
acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare; 

15. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 31/2010 privind aprobarea Manualului de 
identitate vizuală pentru instrumentele structurale 2007-2013 în România; 

16. Hotărârea Guvernului nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor 
efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

17. Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr.600/2008 pentru 
aprobarea unor acorduri de delegare de funcţii privind implementarea 
Programului Operaţional Sectorial "Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013", 
cu modificările şi completările ulterioare; 

18. Ordinul comun MMFES/MEF nr.1117/2170/2010 pentru stabilirea regulilor de 
eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin 
Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013 cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 
 


