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CONSILIER III - BIROUL ACHIZIŢII PUBLICE, CONTRACTE 
 
1. Codul Civil din 2009 

- Carte a III a Despre Bunuri, Bunurile si drepturile reale in general, Proprietatea publica 
- Cartea a V a Despre obligatii 
- Cartea a VI a Despre prescriptia extintiva, decadere si caculul termenelor 

2. Codul de procedură civilă din 2010 
 
3. Legea nr. 98 / 2016 privind achizitiile publice  
 
4. Hotararea Guvernului nr. 395 / 2016 -Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 
publice  
 
5. Legea nr. 101 / 2016 privind 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 

6. Ordonanţa 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 

7. Instrucţiunea ANAP nr. 2/2018 din 21 decembrie 2018 privind ajustarea preţului contractului de 
achiziţie publică/sectorială 

8. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice 

9. OMFP 1792/2002 - Norme metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata 
cheltuielilor institutiilor publice 

10. Legea 554/2004 a contenciosului administrativ 

11. Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată 
a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi 
contractante 
12. Ordonanţa nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii 
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