BIBLIOGRAFIE

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

