
                                                                                                                      

   
Bibliografie 

 

pentru ocuparea postului vacant – funcţionar public de conducere, șef serviciu, la Serviciul 
Planificare Monitorizare, din cadrul Direcţiei Dezvoltare şi Implementare Programe - UAT Municipiul 

Piatra Neamţ 
 
1. HOTĂRÂRE nr. 398 din 27 mai 2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi 

gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului 
instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013 

2.HOTĂRÂRE nr. 399 din 27 mai 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 

3.ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a 
fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 

4. HOTĂRÂRE nr. 93 din 18 februarie 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. ORDONANTA DE URGENTA 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  

6.HOTĂRÂRE nr. 875 din 31 august 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 

7. REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013 din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii 
comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de 
coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi 
afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru 
pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului 

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE 

8. Constitutia României 

9. LEGEA nr. 215 din 23 aprilie 2001 privind Administraţia publică locală  

10. LEGEA nr. 188 din 8 decembrie 1999  privind Statutul funcţionarilor publici 

11.LEGEA nr. 7 din 18 februarie 2004  privind Codul de conduită a funcţionarilor publici 

 
Nota: Pentru toate actele normative mentionate sunt valabile doar formele actualizate / republicate 

 
 
Direcţia Dezvoltare şi Implementare Programe 
     
Director executiv D.D.I.P.                                                                     
Olimpia Iuliana Adam 
  
 
 
DVIII 

OIA/2ex. 
03.11.2017 

 

http://idrept.ro/00176147.htm
http://idrept.ro/00176147.htm
http://idrept.ro/00176147.htm
http://idrept.ro/12017472.htm

