
Bibliografia și tematica pentru examenul de promovare în gradul profesional 

imediat superior celui deținut, pentru funcția publică de execuție de consilier, 

clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Implementare 

Proiecte și Programe, Serviciul Managementul Proiectelor  și Programelor, 

Direcția Generală Dezvoltare Locală, Digitalizare, Proiecte cu Fonduri Externe 

 

Bibliografie 

1. Norme Metodologice din 2022 de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene 

pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul 

european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european 

Plus, Fondul pentru o tranziţie justă. 

2. 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 

3. http://www.anfp.gov.ro/R/Doc/2015/Proiecte/InstruireAplicata/26.11/Manual%20

Modul%201%20-%20Expert%20accesare%20fonduri.pdf – Manual Expert 

Accesare Fonduri Structurale și de Coeziune 2014 - 2020 

4. Programul Operațional București-Ilfov – 23 iunie 2022, versiunea transmisă 

Comisiei Europene https://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-

programare/perioada-2021-2027/ 

5. REGULAMENTUL (UE) 2021/1059 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 

CONSILIULUI din 24 iunie 2021 privind dispoziții specifice pentru obiectivul 

Cooperare teritorială europeană (Interreg) sprijinit de Fondul european de 

dezvoltare regională și de instrumentele de finanțare externă 

https://www.adroltenia.ro/regulamente-europene-2021-2027/  

6. https://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/ 

 

 

Tematică:  

1. Prevederi specifice proiectelor implementate în parteneriat. 

2. Norme specifice de eligibilitate pentru granturi și pentru asistența rambursabilă. 

3. Etapa de analiză a proiectului. Identificarea principalelor limitări și obstacole ale 

proiectului. 

4. Promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile, ca parte a tranziției 

către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon (FEDR). 

5. Operațiuni și fonduri pentru proiecte mici. Sarcinile partenerului principal. 
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