
 

 

BIBLIOGRAFIA/TEMATICA 
 

pentru concursul/examenul organizat în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a funcțiilor 

publice de execuție vacante de consilier clasa I gradul profesional principal (1 post) și de 

consilier clasa I gradul profesional asistent (1 post)din cadrul Compartimentului Elaborare, 

Implementare Proiecte al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

• Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

• Ordonanţa de urgenţă  nr. 57/2019  privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare;  

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

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

• Ordonanța nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

• 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; 

• Ghid de finanțare din anul 2021 a Programului privind creșterea eficienței energetice și 

gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice (disponibil pe pagina www.afm.ro); 

• OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în 

obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente 

acestora; 

• Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de 

proiecte cu numărul POR/2017/4/4.1/1, cu modificările şi completările ulterioare 

 

TEMATICA 

• O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare:  

Partea I: (art.3, art.5)  

Partea III: (art.75-110, art. 129-130, art.154-163, art. 195-196, art. 243-244) Partea VI: 

Titlul I şi Titlul II (art.365-537) 

• Drepturile și libertățile fundamentale; 

• Reglementări privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale omului, prevenirea şi combaterea incitării la ură şi discriminare;  

• Reglementări privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul 

muncii; 
• Eligibilitatea cheltuielilor, inclusiv excepțiile, conform Hotărârii 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; 



• Cheltuieli neeligibile, conform 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; 

• Scopul, obiectul și indicatorii de performanță ai Programului, conform Ghidului de 

finanțare din anul 2021 a Programului privind creșterea eficienței energetice și 

gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice (Cap. I.); 

• Eligibilitatea solicitantului, a proiectului și a cheltuielilor, transmiterea dosarului de 

finanțare, conform Ghidului de finanțare din anul 2021 a Programului privind creșterea 

eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice(Cap. II.); 

• OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în 

obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente 

acestora 

Cap. I. Secțiunea 2. Art. 10 – 12 

Cap. IV. Art. 38 

Cap VI. Art. 52 – 57  

Cap VIII. Art. 60 

• Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de 

proiecte cu numărul POR/2017/4/4.1/1, cu modificările şi completările ulterioare 

Cap. 1. Informații axă prioritară / prioritate de investiții / obiectiv specific  

Cap. 4. Criterii de eligibilitate și selecție 

Cap. 5. Completarea cererilor de finanțare 

 

 

 

 


