
 

Bibliografia 

pentru ocuparea funcției contractuale de execuție pe perioadă determinată la 

Compartiment implementare proiecte cu finanțare internațională din cadrul 

Serviciului Proiecte cu Finanțare Internațională 
 

 1.  Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 2. Titlul III cap. I și cap. III ale părții a VI - a din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare;  

3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor 

formelor de discriminare, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 166 din 7 

martie 2014, cu modificările și completările ulterioare;  

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 5. Ordonanţă de Urgenţă  nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor 

europene pentru perioada de programare 2014 – 2020; 

6. Hotărârea Guvernului 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; 

8. Hotărârea  nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 

finanţate din fonduri publice; 

9.  Hotărârea   nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepţia 

construcţiilor; 

10. Hotărâre  nr. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 

privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii 

aferente acestora; 

11. 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; 
 

Notă: se studiază actele normative menționate din bibliografie, cu toate modificările și 

actualizările ulterioare. 
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pentru ocuparea funcției contractuale de execuție pe perioadă determinată la 
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Serviciului Proiecte cu Finanțare Internațională 

 

 

 

 

1. Reglementări privind funcția publică ; 

2. Reglementări privind administrația publică; 

3. Reglementări privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor și libertăților 

fundamentale ale omului, prevenirea și combaterea incitării la ură și discriminarea; 

4. Reglementări privind gestionarea financiară a fondurilor europene;  

5. Reglementări privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul 

operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social 

european şi Fondul de coeziune; 

6. Reglementări 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; 

7. Reglementări privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri 

publice. 

8. Reglementări privind recepţia construcţiilor. 
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