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1. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
2. NORME METODOLOGICE din 2 iunie 2016 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
3. ORDIN nr. 1.284 din 8 august 2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile
solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări
finanţate din fonduri europene
4. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor
europene pentru perioada de programare 2014-2020
5. NORME METODOLOGICE din 18 februarie 2016 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de
programare 2014-2020
6. Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013
privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului
referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului
(CE) nr. 1080/2006
7. Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013
de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social
european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european
pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul
european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european
pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului
8. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea
neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale
aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi
sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor
publice naţionale aferente acestora;
10. Prevederile Programului Operaţional Competitivitate - aprobat prin Decizia CE C(2014)1023319.12.2014/versiunea iulie 2016, referitoare la Axa prioritară 2 - Tehnologia informatiei si
comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitala competitiva
11. Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de corupție
12. Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 64/3 iunie 2009 privind gestionarea financiară a
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi
completările ulterioare;
13. NORME METODOLOGICE din 25 august 2009 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea
acestora pentru obiectivul convergenţă
14. Ordonanţa de Urgenţă Nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor
de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi
completările ulterioare;
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15. Hotărârea de Guvern Nr. 925/2006 privind aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările
ulterioare;
16. Legea 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările
ulterioare
17. Legea nr.7/18.02.2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici

Notă: pentru toate actele normative, forma valabilă se consideră aceea având toate modificările şi
completările ulterioare, până la zi.
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