
 

 

 

Bibliografie pentru postul de consilier IA 

Serviciul Întreținere  Drumuri Județene 

Direcția Generală de Investiții și Administrare Drumuri Județene 

 

 

 

1. Constituția României, republicată. 

2. Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

3. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

4. Ordonanța nr.43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările 

ulterioare; 

5. Legea nr.265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

6. Legea nr.92/2007 serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-

teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare;  

7. Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIBLIOGRAFIE 

 Consilier I – Biroul Suport IT 

Serviciul Informatizare și Suport IT 

Direcția Comunicare și Mass-Media 

 

 

 

1. Constituția României republicată. 

2. Legea nr. 53/2003 „Codul Muncii”, Republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

3. Legea nr. 319/2006, privind securitatea şi sănătatea în muncă, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

4. Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

5. O.G. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările 

si completările ulterioare; 

6. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

7. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

8. H.G. nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIBLIOGRAFIE 

Consilier debutant - Serviciului Cooperare Internă și Internațională – 

Direcția Inovare și Cooperare - Direcția Generală Management Programe de 

Dezvoltare 

1. Constituția României, republicată; 

2. Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 

formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

5. Ordonanța de urgență nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor 

europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările 

ulterioare; 

6. Hotărârea nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea 

financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020; 

7. 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, cu modificările și completările 

ulterioare;  

8. Ordonanța de urgență nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea 

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

publice naţionale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;  

9. Hotărâre nr. 875 din 31 august 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind 

prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea 

fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora; 

10. Legea nr. 590 /2003 privind tratatele, cu modificările și completările ulterioare. 



 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE 

 

ȘOFER –  Biroul Întreținere Parc Auto, Direcția Administrativă și Protocol; 

           

1. Legea nr. 53/2003 „Codul Muncii”, Republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

2. Legea nr. 319/2006, privind securitatea şi sănătatea în muncă, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

3. Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

4. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

5. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile 

publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 

 


