
  

 

 
 
 
 
 

 

 
 

      

 

BIBLIOGRAFIE 
pentru ocuparea postului de INSPECTOR DEBUTANT - Serviciul UIP PHARE 

(DSPO) – Compartimentul de monitorizare si evaluare: 

 

1.    Legea nr. 188/1999, republicata, privind statutul functionarilor publici, publicata 

in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 251 din 22 martie 2004 cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

2.    Legea nr. 7/2004 privind codul de conduita al functionarilor publici, publicata in 

Monitorul Oficial al României nr. 157 din 23 februarie 2004 cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

3.    HG nr. 869 din 16 august 2002 pentru perfectionarea activitatii unitatilor de 

implementare a programelor Phare cu modificarile si completarile ulterioare; 

4.  Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea si functionarea 

Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, publicata in Monitorul 

Oficial nr. 427 din 20 mai 2005, cu modificarile si completarile ulterioare; 

5.  Hotărârea Guvernului nr. 1878/2006 pentru modificarea si completarea HG 

412/2005 privind organizarea si funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii 

Sociale şi Familiei publicata in monitorul Oficial nr.  1054 din 30 decembrie 

2006;  

6.   Hotărârea Guvernului nr. 497/2004 privind stabilirea cadrului institutional 

pentru coordonarea, implementarea si gestionarea instrumentelor structurale, 

publicata in MO nr.346/20.04.2004, cu modificarile si completarile ulterioare;  

7.  O.U.G. nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate 

Romaniei de catre Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare 

aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare; 

8.    OUG nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achizitie 

publica, a contractelor de concesiune lucrari publice si a contractelor de 

concesiune de servicii; 

9.     Priorităţi ale Programului de guvernare in domeniul integrarii europene 

(www.guv.ro); 

10. Ghidul practic pentru procedurile de contractare finantate din bugetul 
general al Comisiei Europene în contextul actiunilor externe (PRAG) – 

varianta februarie 2006 

(http://europa.eu.int/comm/europeaid/tender/gestion/index_en.htm 
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