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Poziția: expert cu atribuții în controlul de prim nivel
-

Documentul Programului de Cooperare – pentru Interreg V-A Romania-Hungary
http://www.mdrap.ro/dezvoltare-regionala/-4970/-7572/-1369

-

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

-

REGULAMENTUL (UE) NR. 1299/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL
CONSILIULUI din 17 decembrie 2013 privind dispoziții specifice pentru sprijinul din
partea Fondului european de dezvoltare regională pentru obiectivul de cooperare
teritorială europeană

-

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 481/2014 AL COMISIEI din 4 martie 2014 de
completare a Regulamentului (UE) nr. 1299/2013 al Parlamentului European și al
Consiliului în ceea ce privește norme specifice privind eligibilitatea cheltuielilor pentru
programele de cooperare

-

LEGEA 98/2016 privind achizițiile publice

-

HOTĂRÂREA nr. 395/2016 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

-

ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și
sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene
și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora- cu modificările și
completările ulterioare

-

LEGEA nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind codul fiscal, cu modificările și
actualizările ulterioare

-

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A LEGII nr. 227/2015 privind Codul
fiscal aprobate prin HG nr. 1/2016 cu modificările și completările ulterioare

-

LEGEA nr. 82/1991 contabilității cu completările și modificările ulterioare

Notă:
Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită
inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.
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