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fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de
coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013
Capitolul I: Definiții
2.HOTĂRÂRE nr. 399 din 27 mai 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
3.ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor
europene pentru perioada de programare 2014-2020
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Partea VI Statutul functionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administratia publica
si evidenta personalului platit din fonduri publice
Titlul I Dispozitii generale
Titlul II Statutul functionarilor publici:
CapI Dispozitii generale;
CapII Clasificarea functiilor publice.Categorii de functionari publici;
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CapIV: Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei
10.ORDONANŢA nr. 137 din 31 august 2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de
discriminare
Cap I: Principii şi definiţii
11. ORDIN Nr. 600/2018 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al
entităţilor publice
Anexă - Cap II: Considerații generale privind conceptul de control intern managerial
Anexă - Cap III: Scopul și definirea standardelor de control intern managerial
Anexă - Cap. IV: Lista standardelor de control managerial la entitățile publice
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