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Concurs pentru ocuparea posturilor vacante in cadrul Agentiei pentru Dezvoltare 

Regionala Nord-Est 
- noiembrie 2018 - 

 
Bibliografie specifica pentru postul de Expert Achizitii Publice: 
 

1. Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
2.  H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica/ acordului – 
cadru din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice; 

3. Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de 
concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi 
funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor; 

4. Hotărâre Nr. 419/2018 din 8 iunie 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind 
funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru 
de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de 
concesiune de lucrări şi concesiune de servicii; 

5. Ordinul 1581/2018 privind aprobarea formularelor standard ale proceselor-verbale 
intermediare de evaluare aferente procedurilor de atribuire a 
contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru 
sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii; 

6. Ordinul nr. 707/2018 din 3 iulie 2018 privind stabilirea unui mecanism de creştere a 
competitivităţii companiilor deţinute majoritar sau integral de stat prin intermediul 
procedurilor de achiziţie publică/sectorială; 

7. Ordinul Nr. 314/2018 din 22 februarie 2018 pentru aprobarea Metodologiei de 
control ex-post privind modul de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de 
achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale, a contractelor de 
concesiune de lucrări şi a contractelor de concesiune de servicii; 

8. OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute 
în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale 
aferente acestora;  

9. HG  nr. 875 din 31 august 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. 

 
Bibliografie specifica pentru postul de Expert in cadrul Serviciului Financiar 
Contabilitate: 

1. Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
2. Ordinul MFP nr. 3103/2017 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru 

persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările şi completările ulterioare; 
3. Ordinul MFP nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor 

contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale 
consolidate, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Ordinul MFP nr. 2861 din 09 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind 
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organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi 
capitalurilor proprii;  

5. Ordinul MFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, 
lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, 
evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările 
ulterioare;   

6. Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal si Normele metodologice de aplicare, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

7. Ordinul MFP nr. 2634/2015 privind documente financiar contabile; 
8. HG nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale 

de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare; 
9. OG nr.119/1999, privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
10. Ordinul MFP nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare 

la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale 
pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

11. HG nr.1860/2006, privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor 
publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, 
în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare; 

12. HG nr. 518/1995, privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în 
străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 
Bibliografie generală – pentru toate posturile vacante: 
1.  Legea nr. 315 / 2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
 
2.    H.G. nr. 398 / 2015  pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a          
fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului 
instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013; 

  
3.    Principalele instituţii şi politici ale Uniunii Europene; 
 
4.    Fondurile Structurale si de Investiţii Europene în România.  

Note!  

 Materialele de documentare pentru punctul 3 (Bibliografie generala) pot fi 
găsite pe site-urile  www.ec.europa.eu/romania (mai multe informaţii la 
secţiunea link-uri utile) si www.euractiv.ro 

 Materialele de documentare pentru punctul 4 (Bibliografie generala) pot fi 
găsite pe site-urile www.inforegio.ro; www.inforegionordest.ro; 
www.fonduri-ue.ro  

 Pentru toate actele normative menţionate in acest document sunt valabile 
doar formele actualizate/republicate. 
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