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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: 
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6. Reglementări  privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul 
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Secțiunea 1- Dispoziţii generale, Secțiunea 2- Soluţionarea contestaţiilor 

administrative împotriva titlurilor de creanţă; 
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construcţii; Capitolul III - Obligaţii şi răspunderi: Secţiunea 1 -  Obligaţii şi răspunderi 

ale investitorilor, Secţiunea 2 - Obligaţii şi răspunderi ale proiectanţilor, Secţiunea  3 -
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