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BIBLIOGRAFIA  
pentru concursul organizat în vederea ocupării postului  de Director al Direcției 

Achiziții și Administrativă 

 
 

1. Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 
 
2. Hotărârea nr.395/2016 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; 

 
3. Ordonanța de urgență a Guvernului nr.13/2015 privind înființarea, organizarea și 

funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 
4. Hotărârea Guvernului nr.634/2015 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale 

pentru Achiziții Publice, cu modificările și completările ulterioare; 
 

5. Legea nr.101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de 
achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și 
concesiune de servicii, precum și organizarea și funcționarea Consiliului Național de 
Soluționare a Contestațiilor, cu modificările și completările ulterioare; 

 
6. Ordonanța de urgență a Guvernului nr.98/2017 privind funcția de control ex ante al 

procesului de atribuire a contractelor/acordurilor de achiziție publică, a 
contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și 
concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare; 

 
7. Hotărârea Guvernului nr.419/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.98/2017 privind funcţia de control ex 
ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a 
contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi 
concesiune de servicii, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.34/2009 privind 
organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, pentru modificarea Hotărârii 
Guvernului nr.634/2015 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii 
Publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea 
nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale, 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 achizițiile 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 
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Legea nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr.867/2016; 

 
8. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.46/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate; 
 

9. Ordinul Secretarului General al Guvernului nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului 
intern managerial al entităţilor publice; 

 

10. Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, Republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 
 

11. Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, Republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 
12. Hotărârea Guvernului nr.907/2016 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; 

 
13. Legea nr.159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, 

precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de 
comunicații electronice; 

 
14. Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 
15. Ordinul nr.1.792/2002 – Normele 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; 
 

16. Ordinul nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea 
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii; 

 
17. Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, 

Republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 

18. Ordinul nr.1260/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind examinarea medicală 
şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor şi periodicitatea 
examinării, cu modificările și completările ulterioare; 
 

19. Ordonanța Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 

20. Hotărârea Guvernului nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de 
valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 

21. Ordonanţa Guvernului nr.19/1995 privind unele măsuri de perfecţionare a regimului 
achiziţiilor publice, precum şi a regimului de valorificare a bunurilor scoase din funcțiune, 
aparţinând instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare – Art. III; 
 

22. Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții şi răspunderea în 
legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 

file:///F:/gheorghe.dragut/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp197710/00172812.htm
file:///F:/gheorghe.dragut/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp2885388/00014522.htm
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23. Hotărârea nr.2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale ale organizațiilor socialiste cu 
modificările și completările ulterioare; 
 

24. Ordonanța de urgență a Guvernului nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru 
Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu 
modificările și completările ulterioare  
(sursa: 
http://www.ancom.org.ro/uploads/links_files/OUG_22_2009_ANCOM_consolidat_21_noiembr
ie_2013.pdf); 

 
25. Regulamentul de Organizare și Funcționare al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 

Reglementare în Comunicaţii  
(sursa: http://www.ancom.org.ro/uploads/links_files/ROF_octombrie_2018_1.pdf); 

 
26. Misiunea, viziunea și valorile ANCOM                                                                       

(sursa: http://www.ancom.org.ro/misiuneviziunevalori_4494). 
 

 
 
 

http://www.ancom.org.ro/uploads/links_files/OUG_22_2009_ANCOM_consolidat_21_noiembrie_2013.pdf
http://www.ancom.org.ro/uploads/links_files/OUG_22_2009_ANCOM_consolidat_21_noiembrie_2013.pdf
http://www.ancom.org.ro/misiuneviziunevalori_4494
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