
 

 

BIBLIOGRAFIE PENTRU POSTUL DE REFERENT ACHIZITII PUBLICE: 

 

1.Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2015 privind înfiinţarea Agentiei Naţionale pentru 

Achiziţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

2.Hotărârea Guvernului nr.901/2015 privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul 

achiziţiilor publice; 

3.Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 

4.Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale; 

5.Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii; 

6.Legea nr. 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; 

7.Hotărârea Guvernului nr.394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 

privind achiziţiile sectoriale; 

8.Hotărârea Guvernului nr.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. 

9. Hotărârea 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 achiziţiile 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 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 

10. Ordonanta de urgenta nr.34 / 2006, privind atribuirea contractelor de achizitie publica,  a 

contractelor  de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune servicii 

11. Legea nr.69 / 2016 privind achizitiile publice verzi. 



12. Ordinul 1082/731/2016 – model documentatie de atribuire standard privind  achizitia de 

biocide - emitent Ministerul Sanatatii si Agentia Nationalapentru Achizitii . 

13.Hotararea Guvernului nr.665 / 2016 – alocatie hrana spitale 

14.Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 19/2022 privind unele măsuri referitoare la garanțiile de bună 

execuție constituite în cadrul contractelor de achiziție publică și al contractelor sectoriale 

15. Ordinul ANAP nr. 1.837/170 din 29 decembrie 2021 privind revizuirea ratei de actualizare ce va fi 

utilizată la atribuirea contractelor de achiziţie publică în anul 2022 

16. Ordinul Președintelui ANAP nr. 1170/2021 privind aprobarea formularelor standard ale proceselor-

verbale intermediare de evaluare aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică 

17. Ordonanța de Urgență nr. 25/2021 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul 

achizițiilor publice 

18. Instrucțiunea nr. 1/2021 privind modificarea contractului de achiziție publică/contractului de achiziție 

sectorială/acordului-cadru 

19. Decizia 114/2014 Decizia președintelui AADR de stabilire a cuantumului tarifului de participare la o 

procedură desfasurată on line și a tarifului de participare pentru publicarea în catalog 

20. Decizia 170/2014 Decizia președintelui AADR de stabilire a tarifului pentru accesul la 

facilitățile electronice de recuperare certificat digital  

21. Decizia 169/2014 Decizia președintelui AADR de stabilire a tarifului pentru accesul la 

serviciile web disponibile prin intermediul SEAP 

 22. Decizia 168/2014 Decizia președintelui AADR de stabilire a tarifului pentru accesul la 

raportări, statistici și alte facilități configurabile din SEAP 

23. HG 89/2020 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Digitalizarea României 

24. Decizia 122/2021 Decizia președintelui ADR de aprobare a normelor și procedurilor de 

utilizare și securitate ale SEAP 

25. Ordin nr. 1017 din 20.02.2019 privind aprobarea structurii, conținutului și modului de utilizare a 

Documentației standard de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială de produse, precum și a 

modalității de completare a anunțului de participare/de participare simplificat 

17. Regulamentul Intern al Sanatoriului Balneoclimateric de Copii Busteni 
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