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SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE, PROIECTE 

 

 

Nr. 

crt. 

Tipul actului normativ 

(Lege, Ordonanță de Guvern – 

O.G., Ordonanță de Urgență – 

O.U.G., Hotărâre de Guvern – 

H.G., Ordin, Hotărâre de 

Consiliu Local – H.C.L. etc.) 

Nr. și anul 

actului 

normativ 

Denumirea actului normativ 

Compartiment Proiecte cu Finanțare Externă 

 

1. Lege 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a 

cetăţenilor români în străinătate; 

2. Lege 53/2003 Codul muncii, republicată; 

 

3. Legi aplicabile în domeniul accesării proiectelor cu fonduri nerambursabile; 

 

4. O.U.G. 4/2009 privind reglementarea unor măsuri în 

domeniul bugetar; 

5. O.U.G. 

 

146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor 

derulate prin trezoreria statului, 

republicată; 

6. H.G. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale 

personalului roman trimis în străinătate 

pentru îndeplinirea unor misiuni cu 

caracter temporar; 

7. Ordin 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; 

8. Ordinele Miniștrilor privind eligibilitatea cheltuielilor (apărute după elaborarea Ghidului); 

9. Decret 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului 

operaţiilor de casa ale unităţilor 

socialiste; 

10. Ghidul Solicitantului pentru programele de finanțare; 

 

11. Ghidurile Programelor de finanțare europene și naționale; 

 

12. Manualele de implementare a proiectelor finanțate prin programe europene și naționale; 

 

13. Instrucțiuni ale Autorităților de Management; 
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14. Proceduri (de sistem/ operaționale), elaborate în baza ordinului Secretariatului General al 

Guvernului.  nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al 

entităţilor publice; 

 

 

Compartiment Achiziții Publice 

 

15. Lege 98/2016 

 

privind achiziţiile publice; 

16. Lege 99/2016 privind achiziţiile sectoriale; 

 

17. Lege 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi 

concesiunile de servicii; 

18. Lege 101/2016 privind remediile şi căile de atac în 

materie de atribuire a contractelor de 

achiziţie publică, a contractelor sectoriale 

şi a contractelor de concesiune de lucrări 

şi concesiune de servicii, precum şi pentru 

organizarea şi funcţionarea Consiliului 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor; 

 

19. O.U.G. 13/2015 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru 

Achiziţii Publice; 

20. O.U.G. 39/2018 privind parteneriatul public-privat; 

 

21. O.U.G.  45/2018 pentru modificarea şi completarea unor 

acte normative cu impact asupra 

sistemului achiziţiilor publice; 
22. O.U.G. 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; 

23. H.G. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractului 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/178667
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sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 

99/2016 privind achiziţiile sectoriale; 

24. H.G. 

 

395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractului de achiziţie 

publică/acordului-cadru din Legea nr. 

98/2016 privind achiziţiile publice; 
25. H.G. 1/2018 pentru aprobarea condiţiilor generale şi 

specifice pentru anumite categorii de 

contracte de achiziţie aferente 

obiectivelor de investiţii finanţate din 

fonduri publice; 

26. H.G. 866/2016 pentru modificarea şi completarea 

Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului sectorial/acordului-cadru din 

Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile 

sectoriale, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 394/2016, precum şi 

pentru modificarea şi completarea 

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; 

27. H.G. 901/2015 privind aprobarea Strategiei naţionale în 

domeniul achiziţiilor publice; 
28. H.G. 502/2018       privind organizarea şi funcţionarea 

Oficiului Naţional pentru Achiziţii 

Centralizate şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative; 

29. Proceduri (de sistem/ operaționale), elaborate în baza ordinului Secretariatului General al 

Guvernului.  nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al 

entităţilor publice; 

Compartiment Investiții, Devize, Situații de Lucrări 

 

30. Lege 273/2006 privind finanţele publice locale; 

 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/178987
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/178987
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/179009
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/179009
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31. Lege 500/2002 privind finanţele publice; 

 

32. Lege 10/1995 privind calitatea în construcţii; 

 

33. Lege 121/2014 privind eficienţa energetică; 

 

34. 

 

Lege 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 

de construcţii; 

35. Lege 372/2005 privind performanţa energetică a 

clădirilor; 

36. H.G. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind 

recepţia construcţiilor; 

37. H.G. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului 

nr. 273/1994 privind aprobarea 

Regulamentului de recepţie a lucrărilor de 

construcţii şi instalaţii aferente acestora; 

38. H.G. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind 

verificarea şi expertizarea tehnică a 

proiectelor, expertizarea tehnică a 

execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, 

precum şi verificarea calităţii lucrărilor 

executate; 

39. H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-

cadru al documentaţiilor tehnico-

economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiţii 

finanţate din fonduri publice; 

40. H.G. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi 

sănătate pentru şantierele temporare sau 

mobile; 

41. Ordin 1159/2004 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind 

conţinutul, forma de prezentare şi 

structura programelor elaborate de 

ordonatorii principali de credite în scopul 

finanţării unor acţiuni sau ansamblu de 

acţiuni; 

42. Ordin 980/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind criteriile de evaluare şi selecţie a 

obiectivelor de investiţii publice; 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/37954
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/5729
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http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/1515
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http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/189596
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/189596
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/189596
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/7426
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/7426
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/7426
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/7426
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/7426
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/7426
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/185166
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/185166
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/185166
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/185166
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/185166
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/69995
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/69995
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/69995
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/56981
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/56981
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/56981
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/56981
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/56981
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/56981
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/63276
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/63276
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/63276


Pag. 5 / 6 
 

Nr. 

crt. 

Tipul actului normativ 

(Lege, Ordonanță de Guvern – 

O.G., Ordonanță de Urgență – 

O.U.G., Hotărâre de Guvern – 

H.G., Ordin, Hotărâre de 

Consiliu Local – H.C.L. etc.) 

Nr. și anul 

actului 
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Denumirea actului normativ 

43.                  Ordin 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; 

44. Ordin 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii; 

45. Proceduri (de sistem/ operaționale), elaborate în baza ordinului Secretariatului General al 

Guvernului.  nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al 

entităţilor publice; 

Compartiment Unitatea de Monitorizare a Serviciilor Publice  

 

46. Lege 51/2006 Legea serviciilor comunitare de utilităţi 

publice; 

47. Lege 241/2006 Legea serviciului de alimentare cu apă şi 

de canalizare; 

48. Lege 458/2002 privind calitatea apei potabile; 

 

49. Lege 107/1996 Legea apelor; 

 

50. Lege 92/2007 Legea serviciilor publice de transport 

persoane în unităţile administrativ-

teritoriale; 

51. Lege 230/2006 Legea serviciului de iluminat public; 

 

52. Lege 101/2006 Legea serviciului de salubrizare a 

localităţilor; 

53. 

 

Lege 325/2006 Legea serviciului public de alimentare cu 

energie termică; 

54. Lege 123/2012 Legea energiei electrice şi a gazelor 

naturale; 

55. H.G. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naţionale 

privind accelerarea dezvoltării serviciilor 

comunitare de utilităţi publice; 

56. O.U.G. 195/2005 privind protecţia mediului; 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/41403
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57. Proceduri (de sistem/ operaționale), elaborate în baza ordinului Secretariatului General al 

Guvernului.  nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al 

entităţilor publice; 
 


