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Concurs pentru ocuparea posturilor vacante in cadrul Agentiei pentru Dezvoltare 

Regionala Nord-Est 
 

- aprilie 2015 - 
 
 
Bibliografie pentru postul de Consilier Juridic: 
 

1. Constitutia Romaniei; 
2. Codul Civil; 
3. Codul de procedura civila; 
4. Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 
5. Legea 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea 

           demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea        
coruptiei; 

6. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

7. Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintarii si dezvoltarii întreprinderilor mici si 
mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare; 

8. Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

9. O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

10.  H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractelor de achiziţie publica din O.U.G.nr. 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare; 

11.  Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

12. Legea nr. 315 / 2004 privind dezvoltarea regionala in Romania, cu completarile si 
modificarile ulterioare; 

13. Legea administratiei publice locale, nr. 215 / 2001 (Republicata), cu completarile si 
modificarile ulterioare; 

14. H.G. nr. 457 / 2008 privind cadrul institutional de coordonare si de gestionare a 
instrumentelor structurale, cu completarile si modificarile ulterioare; 

15. REGULAMENTUL (UE) NR. 1304/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 
CONSILIULUI din 17 decembrie 2013 privind Fondul social european și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 al Consiliului; 

16. REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 
CONSILIULUI din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind 
Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, 
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și 
afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul 
european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și 
Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului 
(CE) nr. 1083/2006 al Consiliului; 

17. REGULAMENTUL (UE) NR. 1301/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 
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CONSILIULUI din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională 
și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere 
economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006; 

18. REGULAMENTUL (UE) NR. 1300/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 
CONSILIULUI din 17 decembrie 2013 privind Fondul de coeziune și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1084/2006; 

19. Principalele institutii si politici ale Uniunii Europene; 
20. Fondurile Structurale si de Coeziune in Romania. 

 
Bibliografie pentru postul de Expert Birou Judetean Vaslui: 
 
    1.  Legea nr. 315 / 2004 privind dezvoltarea regionala in Romania, cu completarile si 

modificarile ulterioare; 
    2.  Legea administratiei publice locale, nr. 215 / 2001 (Republicata), cu completarile si 

modificarile ulterioare; 
      3.  H.G. nr. 457 / 2008 privind cadrul institutional de coordonare si de gestionare a 

instrumentelor structurale; 
    4.    Principalele institutii si politici ale Uniunii Europene; 
    5.    Fondurile Structurale si de Coeziune in Romania. 
 

 
 
Note :   

 Materialele de documentare pentru punctul 4 de la Expert Birou 
Judetean Vaslui, respectiv punctul 19, de la postul de Consilier 
juridic pot fi gasite, in principal, pe site-urile  www. 
ec.europa.eu/romania (mai multe informatii la sectiunea link-uri 
utile) si www.euractiv.ro 

 Materialele de documentare pentru punctul 5 de la Expert Birou 
Judetean Vaslui, respectiv punctul 20, de la postul de Consilier 
juridic pot fi gasite, in principal, pe site-urile www.inforegio.ro; 
www.inforegionordest.ro; www.fonduri-ue.ro  

 Pentru toate actele normative mentionate sunt valabile doar 
formele actualizate/republicate. 
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http://www.inforegio.ro/
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