BIBLIOGRAFIE CONCURS
promovare în gradul profesional din data de 04.07.2019
Direcția Evaluare, Selecție și Contractare - OIPSI
1. Programul Operaţional Competitivitate - 2014 - 2020 - Axa 2, http://www.fonduriue.ro/images/files/programe/COMPETITIVITATE/POC/Programme_2014RO16RFOP001_2_0_ro.pdf;
2. Hotărârea nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul
operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi
Fondul de coeziune 2014-2020;
3.
Programul
Operaţional
Asistenţă
Tehnică
–
2014-2020,
http://www.fonduriue.ro/images/files/programe/AT/POAT_2014/POAT_2014_2020_modificarea_I_ro.pdf;
4. Legea nr. 7/18.02.2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
5. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
6. Constituţia României, republicată.
Serviciul Juridic și Contencios Administrativ – DJRU
1. Hotărârea Guvernului nr. 36/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Comunicațiilor și Societății Informaţionale, cu modificări și completări ulterioare;
2. Legea nr. 31/1990, a societăților, republicată, cu modificări și completări ulterioare ;
3. Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor

publice, cu modificări și completări ulterioare;
4. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, republicată;
5. Hotărârea Guvernului nr. 1361/2006 privind conținutul instrumentului de prezentare și
motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului, cu modificările și
completările ulterioare;
6. Hotărârea Guvernului nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind
procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor
de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor
documente, în vederea avizării/aprobării;
7. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
8. Legea 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
9. Constituția României.
Direcția Societatea Informațională – DGPSR
1. Hotărârea Guvernului nr. 36/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Comunicațiilor și Societății Informaţionale, cu modificări și completări ulterioare;
2. Regulamentul nr. 910 din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de
încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă;
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3. Legea nr. 135 din 15 mai 2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică, cu
modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicata;
5. Ordinul 489/2009 privind autorizarea centrelor de date;
6. Ordinul OMCSI nr. 493/2009 privind normele tehnice şi metodologice de aplicare a Legii
nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică;
7. Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata (r2), cu modificarile si
completarile ulterioare;
8. Legea nr. 7/18.02.2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
9. Constituţia României, republicată.
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