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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; 

• Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Elaborarea documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii 

finanţate din fonduri publice (Cap III. Art. 5 – Art. 12); 

• Ghid specific Componenta C11-Investiția I2. Modernizarea/Crearea De Muzee Și 

Memoriale (Cap 1.3. Activitățile sprijinite în cadrul investiției, 4.1 Eligibilitatea 

solicitantului și a activităților, 4.2 Eligibilitatea cheltuielilor); 

• Ghid de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de 

seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport 

rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule 

electrice în localităţi (Art.6 Etapele sesiunii de finanţare, Art.7 Cuantumul 

finanţării, Art.12 Categorii de cheltuieli eligibile); 

• Ordonanța de urgență nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi 

financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin 

Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru 

elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru 

accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul 

Mecanismului de redresare şi rezilienţă. 

         

 

 


