Bibliografie pentru posturile scoase la concursul de recrutare din data de 30.09.2019 la
Direcția Management Financiar și Control-OIPSI
1. Hotărârea Guvernului nr. 36/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Comunicațiilor și Socității Informaționale, cu modificările și completările ulterioare;
2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a
fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;
3. Hotărârea de Guvern nr. 93/2016 de aprobare NORME METODOLOGICE din 18 februarie 2016 de
aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea
financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;
4. Hotărârea de Guvern nr. 399/2015 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;
5. Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie
2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile
obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 - http://www.fonduri-ue.ro/legislatieeuropeana ;
6. 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 - http://www.fonduri-ue.ro/legislatieeuropeana ;
7. ORDIN nr. 435 din 20 august 2015 (*actualizat*) privind aprobarea schemei de ajutor de
minimis care se adresează domeniului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC), denumită
"Schemă de ajutor de minimis pentru creşterea contribuţiei sectorului TIC pentru
competitivitatea economică", care este o componentă aferentă axei prioritare 2, acţiunea
2.2.1 "Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu
prin dezvoltarea de clustere", din cadrul Programului operaţional Competitivitate 2014-2020
(actualizat la data de 28 octombrie 2015*);
8. ORDIN nr. 518 din 19 octombrie 2015 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului pentru
societatea informaţională nr. 435/2015 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis care
se adresează domeniului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC), denumită "Schemă de
ajutor de minimis pentru creşterea contribuţiei sectorului TIC pentru competitivitatea
economică", care este o componentă aferentă axei prioritare 2, acţiunea 2.2.1 "Sprijinirea
creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de
clustere", din cadrul Programului operaţional Competitivitate 2014-2020;
9. ORDIN nr. 436 din 20 august 2015 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru
sprijinirea dezvoltării de produse şi servicii inovative, care este o componentă aferentă axei
prioritare 2, prioritatea de investiţie 2b - Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a
comerţului electronic şi a cererii de TIC, acţiunea 2.2.1 "Sprijinirea creşterii valorii adăugate
generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere", din cadrul
Programului operaţional Competitivitate 2014-2020;
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10. ORDIN nr. 517 din 19 octombrie 2015 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului pentru
societatea informaţională nr. 436/2015 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru
sprijinirea dezvoltării de produse şi servicii inovative, care este o componentă aferentă axei
prioritare 2, prioritatea de investiţie 2b - Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a
comerţului electronic şi a cererii de TIC, acţiunea 2.2.1 "Sprijinirea creşterii valorii adăugate
generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere", din cadrul
Programului operaţional Competitivitate 2014-2020;
11. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
12. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din
Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
13. Ordonanţă de Urgenţă nr. 107/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
cu impact în domeniul achiziţiilor publice;
14. Legea nr.101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor
de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și
concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului National de
Soluționare a Contestațiilor;
15. Ordinul comun nr. 6712/890/2017 al ministrului delegat pentru fonduri europene și al
președintelui ANAP privind aprobarea modului de efectuare a achizițiilor în cadrul
proiectelor cu finanțare europeană implementate în parteneriat;
16. Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 1284/ 2016 privind aprobarea Procedurii
competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de
furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene;
17. Ordonanţa 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, cu modificările şi completările ulterioare;
18. 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;
19. Prevederile Programului Operaţional Competitivitate - aprobat prin Decizia CE C(2014)1023319.12.2014/versiunea iulie 2016, referitoare la Axa prioritară 2 - Tehnologia informatiei si
comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitala competitiva - http://www.fonduri-ue.ro/poc2014 ;
20. Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupție;
21. Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, privind Codul Administrativ;
22. Constituţia României, republicată.
Notă: pentru toate actele normative, forma valabilă se consideră aceea având toate modificările
şi completările ulterioare, până la zi.
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