Anexa nr. 2

Bibliografie
Inspector grad profesional superior - compartiment verificare proiecte finanţate
din cadrul Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Vest
1.Legea nr. 188/1999, republicata, privind Statutul functionarilor publici, cu modificările și
completările ulterioare;
2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicat;
3. Hotararea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional pentru coordonarea,
implementarea si gestionarea instrumentelor structurale;
4. Legea nr. 161/2003, privind unele modificări pentru asigurarea transparenţei în exercitarea
demnităţii publice, a funcţiei publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei,
cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Ordonanţa de urgenţă 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, cu modificările și compeltările ulterioare;
6. Hotărârea 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. Hotărârea nr. 519/2014 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecțiilor
aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexa la OUG nr.66/2011 privind prevenirea, constatatea
și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utlizarea fondurilor europeneși/sau a fondurilor
publice naționale aferente acestora
8. Ordinul MFE nr. 1.120 din 15 octombrie 2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate
de beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale, obiectivul
"Convergenta", precum si in cadrul proiectelor finantate prin mecanismele financiare SEE si
norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari
9. Ordinul MFE nr. 1190/2014 pentru modificarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii
privati in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale, obiectivul "Convergenta",
precum si in cadrul proiectelor finantate prin mecanismele financiare SEE si norvegian pentru
atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari, aprobată prin Ordinul MFE nr. 1190/2014
10. Ordonanţa de urgenţă nr. 64 din 3 iunie 2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor
structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă şi normele metodologice de
aplicare;
11. HG nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de
urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea
acestora pentru obiectivul convergenta

12. Ordinul 1117/2170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate si a listei cheltuielilor eligibile
in cadrul operatiunilor finantate prin Programul operational sectorial "Dezvoltarea resurselor
umane 2007-2013"
13. REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL
CONSILIULUI din 17 decembrie 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
14. REGULAMENTUL (UE) NR. 1304/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL
CONSILIULUI din 17 decembrie 2013 privind Fondul social european și de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 al Consiliului
15. Regulamentul Consiliului (CE, EURATOM) nr. 1605/2006 privind regulamentul financiar
aplicabil bugetului general al Comunităţii Europene;
16. Regulamentul Comisiei (CE, EURATOM) nr. 2342/2002 privind stabilirea regulilor detaliate
de implementare a Regulamentului Consiliului (CE, EURATOM) nr. 1605/2006 privind
regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţii Europene;
17. Regulamentul Consiliului (CE, EURATOM) nr. 2988/1995 privind protejarea intereselor
financiare ale Comunităţilor Europene

