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1. Constituţia României, republicată 

2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Partea a VI-a “Statutul funcţionarilor 

publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri 

publice” 

3. Hotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene; 

4. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru 

perioada de programare 2014-2020; 

5. 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; 

6. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor 

apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora; 

7. Hotărârea Guvernului nr. 875 din 31 august 2011 (*actualizata*) pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea 

neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora; 

8. Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului 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; 

9. Regulamentul (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul Social European 

şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 al Consiliului. 
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