
BIBLIOGRAFIE 
 

 

Poziția: Expert – management intern 

- Legea 53/2003 Codul Muncii 

- Legea 319/2006 a securității și sănătății în muncă 

- Legea 98/2016 privind achiziţiile publice (se regăsește aici http://anap.gov.ro/web/wp-

content/uploads/2016/05/L98_2016.pdf ) 

- H.G.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 

- O.U.G. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în 

obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente 

acestora 

- Hotărârea 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 

- REGULAMENTUL (UE) NR. 1299/2013 privind dispoziții specifice pentru sprijinul din partea 

Fondului european de dezvoltare regională pentru obiectivul de cooperare teritorială 

europeană (se regaseste aici http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1299&from=RO ) 

- REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 481/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 

1299/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește norme specifice 

privind eligibilitatea cheltuielilor pentru programele de cooperare (se regăsește aici 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0481&qid=1502374349384&from=RO)  

- 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 al 

Consiliului (se regaseste aici http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&qid=1502373346904&from=RO ) 

- Documentul Programului de Cooperare – pentru Interreg V-A Romania-Hungary (in limba 

engleza se regaseste aici 

http://brecoradea.ro/attachments/article/121/C_Programme_document_en.pdf , iar in limba 

română la adresa http://www.mdrap.ro/dezvoltare-regionala/-4970/-7572/-1369).  

Notă:  

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în 

vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora. 
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