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Anexa nr.6  

 

BIBLIOGRAFIE 

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

Compartimentului Verificare proiecte, Unitate Verificare proiecte, 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. 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, cu modificările şi completările ulterioare; 

 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. 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. 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;  

 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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