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Anexa nr. 3 
 

 

BIBLIOGRAFIE 

pentru ocuparea prin concurs a posturilor in afara organigramei de personal contractual, 
expert administraţie publică din cadrul compartimentului Verificare Proiecte – unitatea 

Verificare achiziţii şi conflict de interese, Organismul Intermediar Regional pentru 
Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Bucureşti-

Ilfov 
 

 
1. Legea nr. 98/2016  privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

2. 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, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

3. Ordinul nr.1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile 

solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii 

sau lucrări finanțate din fonduri europene; 

4. Ordinul nr. 6712 din 7 noiembrie 2017 privind aprobarea modului de efectuare a 

achiziţiilor în cadrul proiectelor cu finanţare europeană implementate în parteneriat 

5. 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; 

6. 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; 

7. 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. 

Toate actele normative se vor avea in vedere cu modificarile si completarile la zi. 
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