
 

BIBLIOGRAFIE 

 

pentru concursul de ocupare a funcției publice de consilier superior în cadrul 

Direcției  Generale Management Programe de Dezvoltare, 

Direcția Inovare și Cooperare, Serviciul Cooperare Internă și Internațională 

 

 

 

1. Constituția României, republicată; 

2. Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, 

republicată cu modificările și completările ulterioare; 

5. Ordonanța de urgență nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene 

pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare; 

6. Hotărârea 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;  

7. Hotărârea 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, cu modificările și completările ulterioare;  

8. Ordonanța de urgență 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 și completările ulterioare.   

9. Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și 

completările ulterioare;  

10. Legea nr. 590 /2003 privind tratatele, cu modificările și completările ulterioare; 

11. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                 

TEMATICĂ 

 

pentru concursul de ocupare a funcției publice de consilier superior în cadrul 

Direcției  Generale Management Programe de Dezvoltare, 

Direcția Inovare și Cooperare, Serviciul Cooperare Internă și Internațională 

 

 

 

1. Constituția României, republicată; 

2. Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, 

republicată cu modificările și completările ulterioare; 

5. Ordonanța de urgență nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene 

pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare; -  

toate prevederile. 

6. Hotărârea 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;  -  toate prevederile. 

7. Hotărârea 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, cu modificările și completările ulterioare; -  

toate prevederile. 

8. Ordonanța de urgență 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 și completările ulterioare. -  toate prevederile. 

9. Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și 

completările ulterioare; -  toate prevederile. 

10. Legea nr. 590 /2003 privind tratatele, cu modificările și completările ulterioare;  -  toate 

prevederile. 

11. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare;  -  toate prevederile. 

 
 
 
 



 

BIBLIOGRAFIE 

 

pentru concursul de ocupare a funcției publice de consilier superior  

în cadrul Direcției Generale Management Programe de Dezvoltare, 

Direcția Inovare și Cooperare, Serviciul Inovare, Tehnologie, Servicii Sociale 

 

 

 

1. Constituția României, republicată; 

2. Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, 

republicată cu modificările și completările ulterioare; 

5. Ordonanța de urgență nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene 

pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare; 

6. Hotărârea 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;  

7. Hotărârea 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, cu modificările și completările ulterioare;  

8. Ordonanța de urgență 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 și completările ulterioare;   

9. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

10. Hotărârea Guvernului nr. 406/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice specifice 

privind constituirea, funcţionarea, evaluarea şi acreditarea entităților din infrastructura de 

inovare şi transfer tehnologic, precum şi modalitatea de susținere a acestora. 

 

 

 

 

 

 



TEMATICĂ 

 

pentru concursul de ocupare a funcției publice de consilier superior  

în cadrul Direcției Generale Management Programe de Dezvoltare, 

Direcția Inovare și Cooperare, Serviciul Inovare, Tehnologie, Servicii Sociale 

 

 

1. Constituția României, republicată; 

2. Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, 

republicată cu modificările și completările ulterioare; 

5. Ordonanța de urgență nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene 

pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare; - 

toate prevederile. 

6. Hotărârea 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; - toate prevederile. 

7. Hotărârea 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, cu modificările și completările ulterioare; - 

toate prevederile. 

8. Ordonanța de urgență 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 și completările ulterioare;  - toate prevederile. 

9. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; - toate prevederile. 

10. Hotărârea Guvernului nr. 406/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice specifice 

privind constituirea, funcţionarea, evaluarea şi acreditarea entităților din infrastructura de 

inovare şi transfer tehnologic, precum şi modalitatea de susținere a acestora. - toate 

prevederile. 

 

 

 

 

 

 

 



BIBLIOGRAFIE 

 

pentru concursul de ocupare a funcției publice de consilier debutant 

în cadrul Direcției Generale Management Programe de Dezvoltare, 

Direcția Mediu și Mobilitate, Serviciul Mobilitate, Infrastructură 

 

 

1. Constituția României, republicată; 

2. Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, 

republicată cu modificările și completările ulterioare; 

5. Ordonanța de urgență nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene 

pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare; 

6. Hotărârea 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;  

7. Hotărârea 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, cu modificările și completările ulterioare;  

8. Ordonanța de urgență 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 și completările ulterioare; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

TEMATICĂ 

 

pentru concursul de ocupare a funcției publice de consilier debutant  

 în cadrul Direcției Generale Management Programe de Dezvoltare, 

 Direcția Mediu și Mobilitate, Serviciul Mobilitate, Infrastructură 

 

 

1. Constituția României, republicată; 

2. Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, 

republicată cu modificările și completările ulterioare; 

5. Ordonanța de urgență nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene 

pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare; -  

toate prevederile. 

6. Hotărârea 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; -toate prevederile. 

7. Hotărârea 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, cu modificările și completările ulterioare; 

toate prevederile. 

8. Ordonanța de urgență 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 și completările ulterioare; -toate prevederile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BIBLIOGRAFIE 

 

pentru concursul de ocupare a funcției publice de consilier debutant  

în cadrul Direcției Generale Management Programe de Dezvoltare, 

 Direcția Inovare și Cooperare, Serviciul Inovare, Tehnologie, Servicii Sociale 

 

 

 

1. Constituția României, republicată; 

2. Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, 

republicată cu modificările și completările ulterioare; 

5. Ordonanța de urgență nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene 

pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare; 

6. Hotărârea 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; 

7. Hotărârea 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, cu modificările și completările ulterioare;  

8. Ordonanța de urgență 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 și completările ulterioare; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEMATICĂ 

pentru concursul de ocupare a funcției publice de consilier debutant  

în cadrul Direcției Generale Management Programe de Dezvoltare, 

 Direcția Inovare și Cooperare, Serviciul Inovare, Tehnologie, Servicii Sociale 

 

 

 

1. Constituția României, republicată; 

2. Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, 

republicată cu modificările și completările ulterioare; 

5. Ordonanța de urgență nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene 

pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare; -  

toate prevederile. - toate prevederile 

6. Hotărârea 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; -  toate prevederile. 

7. Hotărârea 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, cu modificările și completările ulterioare; -  

toate prevederile. 

8. Ordonanța de urgență nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea 

neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice 

naţionale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIBLIOGRAFIE 

 

pentru concursul de ocupare a funcției publice de consilier superior  

 în cadrul Direcției Generale Management Programe de Dezvoltare, 

 Direcția Mediu și Mobilitate, Serviciul Mobilitate, Infrastructură 

 

1. Constituția României, republicată; 

2. Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor 

de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, 

republicată cu modificările și completările ulterioare; 

5. Ordonanța de urgență nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene 

pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare; 

6. Hotărârea 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;  

7. Hotărârea 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, cu modificările și completările ulterioare;  

8. Ordonanța de urgență 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 și completările ulterioare; 

9. Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 

finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare. 

10. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

 

 



TEMATICĂ 

 

pentru concursul de ocupare a funcției publice de consilier superior  

 în cadrul Direcției Generale Management Programe de Dezvoltare, 

 Direcția Mediu și Mobilitate, Serviciul Mobilitate, Infrastructură 

 

 

 

1. Constituția României, republicată; 

2. Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, 

republicată cu modificările și completările ulterioare; 

5. Ordonanța de urgență nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene 

pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare; -  

toate prevederile. 

6. Hotărârea 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; -  toate prevederile. 

7. Hotărârea 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, cu modificările și completările ulterioare; -  

toate prevederile. 

8. Ordonanța de urgență 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 și completările ulterioare; -  toate prevederile. 

9. Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate 

din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare. -  toate prevederile. 

10. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare. -  toate prevederile. 

 

 

 

 

 


