
 

 

Anexa 1 

 

BIBLIOGRAFIE 

pentru ocuparea prin concurs a 2 posturi în afara organigramei, personal contractual pe perioadă determinată (până la data de 

31.12.2023) în condiţiile Legii nr.53/2003 - Codul Muncii (republicată) cu modificările şi completările ulterioare şi a Regulamentului-cadru 

pentru stabilirea procedurii de ocupare a posturilor în afara organigramei în cadrul proiectelor finanţate din fonduri europene 

nerambursabile în cadrul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi a unităţilor subordonate, aprobat prin Ordinul MFE nr. 

503/2018, în cadrul proiectului „Îmbunătățirea capacității OIR POSDRU CENTRU de a gestiona în mod eficient POCU 2014-2020, prin 

angajare de personal contractual în afara organigramei” cod SMIS 134949 

 

1. Manualul Beneficiarului POCU 2014-2020 publicat pe site-ul www.mfe.gov.ro (secțiunea POCU); 

2. Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul 

european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020; 

3. Ordonanța de Urgență nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de 

programare 2014-2020; 

4. 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; 

5. Legea nr. 98/2016  privind achiziţiile publice, actualizată, cu completările și modificările ulterioare; 

6. Hotărârea Guvernului 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; 

7. Ordinul nr.1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea 

contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene; 

http://www.mfe.gov.ro/
https://idrept.ro/00173157.htm


 

8. Ordinul nr. 6712 din 7 noiembrie 2017 privind aprobarea modului de efectuare a achiziţiilor în cadrul proiectelor cu finanţare 

europeană implementate în parteneriat 

9. Hotărârea Guvernului nr. 519/2014 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecțiilor financiare aplicabile pentru 

abaterile prevăzute în anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea 

neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora actualizată, cu 

completările și modificările ulterioare. 

10. Ordonanța de Urgență nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi 

utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, actualizată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

11. Hotărârea Guvernului nr. 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 actualizată, cu modificările și completările ulterioare. 

Toate actele normative se vor avea în vedere cu modificările și completările la zi. 

 

p. DIRECTOR EXECUTIV 
IONELA MARIA MIHĂILESCU 

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT  
ALEXANDRA RUS 

   

 


		2022-06-27T11:43:06+0300
	RUS ALEXANDRA-CRISTINA




