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2. Hotărârea Guvernului nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 
achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, 
cu modificările și completările ulterioare 
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completările ulterioare 
 

4. Ordonanța de urgență a Guvernului  nr. 13 din 20 mai 2015 privind înființarea, 
organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, cu 
modificările și completările ulterioare 
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modificările și completările ulterioare 
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publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune 
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contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-
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metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 
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aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, a Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate 
prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 şi a Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi 
concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi 
concesiunile de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 
 

 
9. Ordine, Instrucțiuni și Notificări, recomandări, puncte de vedere emise de Agenția 

Națională pentru Achiziții Publice în legătură cu interpretarea legislației în materia 
achizițiilor publice (disponibile pe site-ul ANAP http://anap.gov.ro)  
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înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Achiziții 
Centralizate 
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prin Legea nr. 113/2010, cu modificările și completările ulterioare 

 
13. Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1.792 din 24 decembrie 2002 pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și 
plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și 
raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările 
ulterioare 

 

14. Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcții - Republicată, cu modificările și completările ulterioare 
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completările ulterioare 
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17. Hotărârea Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare 

şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și 

completările ulterioare 

 

 


