
Anexa nr.2 

 

BIBLIOGRAFIE 

 

pentru ocuparea prin concurs a funcţiilor publice de execuţie de auditor casa I , grad 

profesional asistent, Compartiment Audit Public Intern din cadrul Organismului 

Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor 

Umane- Regiunea Centru; 

1. Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Muncii, Familiei ,Protecţiei Sociale şi Persoanelor Varstnice; 

2. Legea nr.188/1999, republicată, privind statutul funcţionarilor publici, republicata , cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

3. Hotărârea de Guvern nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare; 

4. Legea nr.7/2004 privind codul de conduită al funcţionarilor publici, (republicata în 
Monitorul Oficial al României nr. 525 din 2 august  2007) cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

5. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
servicii, cu modificarile si completarile ulterioare; 

6. Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 
34/2006; 

7. Regulamentul nr. 1081/2006/CE al Parlamentului European şi al Consiliului Europei 
privind Fondul Social European, adresa de site: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/newregl0713_en.htm, 
sau: http://www.mmssf.ro/website/ro/autoritate.jsp.  

8. Regulamentul 1083/2006/CE al Consiliului Europei privind stabilirea anumitor 
dispoziţii generale privind Fondul de Dezvoltare Regională, Fondul Social European 
şi Fondul de Coeziune, care abrogă Regulamentul 1260/1999/CE, adresa de site: 
http://www.mmssf.ro/website/ro/autoritate.jsp; 

9.  Regulamentul 1828/2006/CE al Comisiei Europene  privind stabilirea regulilor 
pentru implementarea Regulamentului Consiliului 1083/2006/CE, adresa site: 
http://www.mmssf.ro/website/ro/autoritate.jsp; 

10. Regulamentul (CE, Euratom) 1605/2002 privind regulamentul financiar aplicabil 
bugetului general al Comunităţii Europene, adresa site: 
http://ec.europa.eu/budget/documents/implement control en.htm; 

11. Regulamentul (CE, Euratom) 2342/2002 privind stabilirea regulilor pentru 
implementarea Regulamentului (CE, Euratom) 1605/2002 privind regulamentul 



financiar aplicabil bugetului general al Comunităţii Europene, adresa site: 
http://ec.europa.eu/budget/documents/implement control en.htm; 

12. Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, 
lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi 
organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale; 

13.  Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999, republicată, privind controlul intern şi controlul 
financiar, cu modificările şi completările ulterioare; 

14. Legea nr. 672 din 19 decembrie 2002 privind auditul public intern,  publicata in  
Monitorul  Oficial  nr. 953 din 24 decembrie 2002, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 

15. Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si 
sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau 
a fondurilor publice nationale aferente acestora, cu modificarile si completarile 
ulterioare  ; 

16. Hotararea Senatului nr. 875/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a  Guvernului nr. 66/2011 privind 
prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor   apãrute în obţinerea şi 
utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice   naţionale aferente 
acestora; 

17. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiara a 
instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta , cu 
modificarile si completarile ulterioare   

18.  Ordinul comun MMFES/MEF nr.1117/2170/2010 pentru stabilirea regulilor de 
eligibilitate si a listei cheltuielilor eligibile in cadrul operatiunilor finantate prin 
Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”, cu 
modificarile si completarile ulterioare 

 


