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BIBLIOGRAFIE 

pentru ocuparea, prin concurs, a postului de Expert AP  

  din cadrul Organismului Intermediar Regional pentru 

Programul Operaţional Sectorial  pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 

Regiunea Sud – Est, Compartiment Verificare Proiecte – Unitatea Verificare 

Proiecte 

 

 H.G. 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; 

 O.U.G. nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru 

perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare; 

 H.G. nr.93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor O.U.G. nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor 

europene pentru perioada de programare 2014-2020 

 O.U.G. nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor 

apărute ȋn obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice 

naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Legea nr. 82/1991, legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 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; 

 Regulamentului (UE) nr. 1.301/2013 privind Fondul european de dezvoltare 

regională şi dispoziţiile specifice aplicabile obiectivului referitor investiţiile pentru 

creştere economică şi locuri de muncă şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 

1.080/2006; 
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 Regulamentul (UE) nr.1304/2013 privind Fondul social european și de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 1081/2006; 

 Regulamentul (UE) nr. 966/2012 privind normele financiare aplicabile bugetului 

general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1605/2002; 

 Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 privind normele de aplicare a 

Regulamentului (UE) nr. 966/2012; 

 Regulamentul  delegat (UE) nr. 480/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 

1303/2013; 

 Ghidul “ Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului 
Operațional Capital Uman 2014-2020” – versiunea consolidata mai 2019 
 

 Manualul Beneficiarului – versiunea noiembrie 2019 

 

 


