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Bibliografie

pentru ocuparea, prin concurs a funcţiilor publice de executie  vacante  din cadrul

Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea

Resurselor Umane Regiunea Vest:

-  Expert clasa I, grad profesional asistent - Serviciu  Economic – Compartiment
Verificare Proiecte Finanţate, 1 post

- inspector clasa I, grad profesional asistent – Serviciu Contractare –
Compartiment Contractare, 2 posturi

- inspector clasa I, grad profesional asistent – Birou Managementul Calităţii –
Compartiment Verificare Tehnică, 1 post

1. Legea 188 din 1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată cu modificările şi

completările ulterioare;

2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a funcţionarilor publici;

3. Hotărârea Guvernului nr.457/2008 privind stabilirea cadrului instituţional pentru

coordonarea, implementarea şi gestionarea instrumentelor structurale;

4.  Legea nr.161/2003 privind unele modificări pentru asigurara transparenţei în exercitarea

demnităţii publice, a funcţiei publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea

corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

5.    Ordonanţa de urgenţă nr. 66 /2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea

neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor

publice naţionale aferente acestora;

6. Normele de aplicare ale Ordonanţei de urgenţă nr. 66 /2011 privind prevenirea,

constatarea şi sancţionarea    neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor

europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora;

7. Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, site

www.fseromania.ro/documente/legislaţie;

8.   Regulamentul (CE) nr.1081/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie

2006 privind Fondul Social European şi de abrogare a Regulamentului (CE)

nr.1784/1999, disponibil la adresa: http://www.fseromania.ro/regulamente-fse.html

9.  Regulamentul (CE) nr.1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a

prevederilor generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social

European şi Fondul de Coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1260/1999,

disponibil la adresa: http://www.fseromania.ro/regulamente-fse.html

10. Ordonanţa de Urgenţă a guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a

instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;

11. Norme de aplicare ale Ordonanţei de Urgenţă a guvernului nr.64/2009 privind

gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul

convergenţă;
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