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Anexa nr.5  

BIBLIOGRAFIE 

pentru ocuparea, prin concurs, a postului de Expert administrație publică în cadrul 

Compartimentului Verificare proiecte, Unitate Verificare achiziții și conflict de interese, 

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea 

Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia 

 

 Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și 

instituțiile publice; 

 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. 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;  

 H.G. nr. 519/2014 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecţiilor 

financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexa la Ordonanţa 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; 

 H.G. nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea 

neregulilor aparute în obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice 

nationale aferente acestora; 

 Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 H.G. nr. 395/2016 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, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Ordin nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile 

solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau 

lucrări finanţate din fonduri europene;  

 Ordin nr. 6712/890/2017 privind aprobarea modului de efectuare a achiziţiilor în cadrul 

proiectelor cu finanţare europeană implementate în parteneriat; 

 Ghidul “Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 

2014-2020” – versiunea consolidată Corrigendum nr. 6 din noiembrie 2018 (http://www.fonduri-

ue.ro/pocu-2014#implementare-program); 

 Manualul Beneficiarului – versiunea septembrie 2018 (http://www.fonduri-ue.ro/pocu-

2014#implementare-program). 
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