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B I B L I O G R A F I E 
 
 
 

- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 
 
- Hotărârea Guvernului 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, cu modificările și completările ulterioare; 
 

- 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 pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de 
Soluționare a Contestațiilor; 
 

- Ordinele, Notificările, Instrucțiunile emise de președintele Agenției Naționale 
pentru Achiziții Publice, disponibile pe www.anap.gov.ro; 

 
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor 

procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor 
de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 

-  Hotărârea Guvernului nr. 921/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale 
aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune 
de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 

- Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor 
de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între 
aceștia și autorități contractante; 
 

- Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 

- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 

- Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, Republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 

- Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, Republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 

- Legea 500/2002 privind finanţele publice cu modificările şi completările ulterioare; 
 

- Ordinul Ministrului Finanţelor Publice  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 
modificările și completările ulterioare; 
 

http://www.anap.gov.ro/
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- Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru 
autoritățile administrației publice și instituțiile publice; 

 
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții - Republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 
 
- Ordin 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 

autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare; 
 
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții – Republicată; 
 
- Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației 

tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de 
elaborare a devizului general pentru obiective de investiții şi lucrări de intervenții, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 

- Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a 
lucrărilor de construcții si instalații aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare; 
 

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și 
sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a 
fondurilor naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare; 
 

- Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a prevederilor O.U.G. nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor 
apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale 
aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare; 

 
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale 

pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr.113/2010 cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 
 
 


