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Investe şte în  oameni! 
 
Proiect cofinan ţat din Fondul Social European prin Programul Opera ţional Sectorial pentru Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007 – 2013 
Axa prioritar ă 1 „Educa ţia şi formarea profesional ă în sprijinul cre şterii economice şi dezvolt ării societ ăţii bazate 
pe cunoa ştere” 
Domeniul major de interven ţie 1.5 „Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercet ării” 
Titlul proiectului: „ Ştiin ţele socio-umaniste în contextul evolu ţiei globalizate – dezvoltarea şi implementarea 
programului de studii şi cercetare postdoctorale”  
Contract: POSDRU 89/1.5/S/61104 
Beneficiar: Academia Român ă 
 
 

 
Preambul la Regulamentul General  

 
 
 

Baza legal ă pentru acordarea finan ţării: 
 
 
• Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, aprobat prin 
Decizia CE 5.811/ 22.11. 2007, denumit în continuare POSDRU; 
 
• Regulamentul CE nr. 1.083/2006 pentru stabilirea prevederilor generale pentru Fondul 
European pentru Dezvoltarea Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 
• Regulamentul CE nr. 1.081/2006 privind Fondul Social European (FSE), cu modificările 
ulterioare; 
 
• Regulamentul CE nr. 1.828/2006 pentru stabilirea regulilor de implementare a 
Regulamentului CE nr. 1.083/2006 pentru stabilirea prevederilor generale pentru Fondul 
European pentru Dezvoltarea Regională, Fondul Social Euro-pean şi Fondul de Coeziune şi 
a Regulamentului CE nr. 1.080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului pri-vind 
Fondul European de Dezvoltare Regională! cu modificările ulterioare; 
 
• Regulamentul CE nr. 1.605/2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general 
al Comunităţilor Euro-pene, cu modificările ulterioare; 
 
• Regulamentul CE nr. 2.342/2002 privind stabilirea normelor de aplicare a Regulamentului 
financiar CE nr. 1.605/ 2002, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a 
instrumentelor structurale şi utili-zarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările 
ulterioare; 
 
• Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de 
gestionare a instrumentelor structurale; 
 
• Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în 
cadrul operaţiunilor fi-nanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
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• Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 600/2008 pentru aprobarea unor 
acorduri de delegare de funcţii privind implementarea Programului Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
• Ordinul comun MMFES/MEF nr. 3/185/2008 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a 
listei cheltuielilor eligi-bile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial 
Dezvoltarea resurselor umane'2007-2013. 
 
• Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.548/2009 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a pre-vederilor Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 
privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru 
obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare; 
• Ordinul ministrului'finantelor publice nr. 31/2010 privind aprobarea Manualului de identitate 
vizuală pentru instru-mentele structurale 2007-2013 în România; 
 
• Celelalte reglementări comunitare şi naţionale aplicabile. 

 


