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Tematica și bibliiografia pentru proba scrisă a concursului organizat în vederea ocupării 

postului de Secretar vacant la Centrului Programelor Europene  

 

    TEMATICA 

1. Învăţământul superior. Principii care guvernează sistemul naţional de învăţământ superior, 

2. Autonomia universitară. Răspunderea publică a instituțiilor de învățământ superior, 

3. Structura organizatorică a instituţiilor de învăţământ superior. Structura şi organizarea UBB,  

4. Principii de organizare și funcționare a Universității Babeș-Bolyai, 

5. Structurile, funcţiile de conducere din învătământul superior şi atribuţiile acestora, 

6. Eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele 

operaţionale 

7. Gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada 2014 – 2020 

8. Nereguli în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale 

aferente acestora 

9. Utilizarea Aplicatiei MySmis 

10. Drepturile și obligațiile angajatului și angajatorului, 

11. Timpul de muncă și timpul de odihnă, 

12. Formarea profesională a salariaților, 

13. Sistemul de control intern managerial. 

 

BIBLIOGRAFIA 

1. Carta Universităţii „Babeş - Bolyai”, 

2. Legea nr. 1/2011 – Legea Educaţiei Naţionale, 

3. Legea nr. 53/2003 republicată – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, 

4. Ordinul nr.6419/2858 din 2011 privind aprobarea Nomenclatorului general de funcţii 

didactice şi de cercetare auxiliare din învăţământul superior, 

5. Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 

6. H.G nr. 325/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea condiţiilor de 

înfiinţare a posturilor în afara organigramei şi a criteriilor pe baza cărora se stabileşte 

procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanţate din fonduri 

europene nerambursabile. 
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7. H.G nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul 

operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale 

8. OUG nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de 

programare 2014 – 2020 

9. H.G nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor 

europene pentru perioada de programare 2014 – 2020 

10. 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 

11. Ordinul nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților 

publice 

12. Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 

2014-2020; link: http://www.fonduri-ue.ro/transparenta/declaratii/15-programe-

operationale/2014-2020/pocu/67-pocu-ip-prj 

13. Manualul Beneficiarului POCU 2014-2020, ultima versiune, din iunie 2022 

14. Ghidul solicitantului - condiții specifice „Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-

doctorat”http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/426/am-pocu-

lanseaz%C4%83-ghidul-solicitantului-%E2%80%9Esprijin-pentru-doctoranzi-%C8%99i-

cercet%C4%83tori-post-doctorat%E2%80%9D 

15. Ghidul Solicitantului Conditii Specifice ”Stagii de practică elevi şi studenţi în sectorul 

agroalimentar, industrie şi servicii; link: http://www.fonduri-

ue.ro/apeluri/details/2/80/apeluri-pocu-90-6-19-obiectiv-compozit-os-6-13-si-6-14 

16. Manual de utilizare MySMIS Manualul de utilizare MySMIS2014 FrontOffice  (Modul 

Implementare)  http://www.fonduri-

ue.ro/images/files/mysmis/versiunea_2/Manual_de_utilizare_MySMIS2014_FrontOffice_1

7.pdf Manualul de utilizare MySMIS2014 FrontOffice  (Module Conectare și 

gestionare cont, Cerere de Finanțare, Contractare, Achiziții, Comunicare)  

http://www.fonduri-

ue.ro/images/files/mysmis/versiunea_2/Manual_de_utilizare_FO_Implementare_v1.pdf 
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