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1. Ordonanța de urgență nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru 
Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu 
modificările și completările ulterioare; 
(http://www.ancom.org.ro/uploads/links_files/OUG_22_2009_ANCOM_consolidat_21
_noiembrie_2013.pdf); 

2. Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

3. OMFP nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, 
lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi 
organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu completările 
ulterioare; 

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

5. Legea nr.319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă; 
6. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, publicată în M.O. nr. 12 din 24 

ianuarie 1995, cu modificările şi completările ulterioare; 
7. Hotărârea nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei 

tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei 
de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, 
publicată în M.O. nr. 48 din 22 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare; 

8. Hotărârea nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor 
de construcţii şi instalaţii aferente acestora publicată în M.O. nr. 193 din 28 iulie 1994, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

9. Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții 
finanțate din fonduri publice; 

10. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții – cu 
modificările şi completările ulterioare. 

11. Ordin nr. 839/2009 - Norme Metodologice din 12 octombrie 2009 de aplicare a Legii 
nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. 

12. Regulament (CE) nr 305/martie 2011 de stabilire a condițiilor armonizate pentru 
comercializarea produselor în construcții  și de abrogare Directiva 89/106/CEE a 
Consiliului Comunității Europene. 

13. Normativ privind exploatarea instalațiilor de încălzire centrală. 
I 13/1-02 (serie nouă) 

14. Normativ privind exploatarea instalațiilor de ventilare și climatizare. I 5/2-98 
15. Normativ privind exploatarea instalațiilor sanitare. I 9/1-96 
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