Anexa nr.2
BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea, prin concurs, a funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier juridic principal, clasa
I, din cadrul Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru
Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud – Est,
Compartiment Activităţi Suport
1. Constituţia României;
2. Hotărârea Guvernului nr.52/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor
Europene;
3. Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
4. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu completările
şi modificările ulterioare;
5. Codul de procedură civilă art.1-526; art.622-726;
6. Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
8. OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi
utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora;
9. HG 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor
europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de
coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007 - 2013;
10. OUG 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de
programare 2014 - 2020;
11. HG 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;
12. HG 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;
13. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
14. H.G. nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea
nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
15. Ordin nr. 6712/890/2017 din 7 noiembrie 2017 privind aprobarea modului de efectuare a
achiziţiilor în cadrul proiectelor cu finanţare europeană implementate în parteneriat;
16. HG 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor
apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente
acestora;
17. Ghidul“Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman
2014-2020” – versiunea consolidata Corrigendum nr.6 din noiembrie 2018;
18. Manualul beneficiarului – versiunea septembrie 2018;
19. Regulamentul(UE) nr.1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie
2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională,
Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi
Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii
generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de
coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului
(CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului;
20. Regulamentul(UE) nr.1304/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie
2013 privind Fondul social european şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.081/2006 al
Consiliului;

