BIBLIOGRAFIE
Pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de consilier superior din cadrul
Serviciului Achizitii Publice din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale

1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificarile si
completarile ulterioare (art. 20, art.60, art.62 și ANEXA 2);
2. Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
3. Lege nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. 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 privind achizițiile publice., cu modificarile si completarile ulterioare;
5. 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;
6. Instrucţiunea nr. 1/2017 emisă în aplicarea prevederilor art. 179 lit. g) şi art. 187 alin. (8)
lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv a art. 192 lit. g) şi a art.
209 alin. (8) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale;
7. Instrucţiune Nr. 2/2017 din 19 aprilie 2017 emisă în aplicarea prevederilor art. 178 şi art.
179 lit. a) şi b) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările
ulterioare, respectiv a prevederilor art. 191 şi art. 192 lit. a) şi b) din Legea nr. 99/2016
privind achiziţiile sectoriale;
8. Instrucţiune Nr. 3/2017 din 8 august 2017 privind modificările contractului de achiziţie
publică/contractului de achiziţie sectorială/acordului-cadru şi încadrarea acestor
modificări ca fiind substanţiale sau nesubstanţiale;
9. Ordonanţă de Urgenţă nr. 107/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte
normative cu impact în domeniul achiziţiilor publice;
10. Constituţia României, republicată și completată prin Legea de revizuire a Constituţiei
României nr. 429/2003, republicată de Consiliul Legislativ.

Bulevardul Libertatii nr.14, Sector 5, București Cod Postal 050706
Tel.: +4 021 400 11 90 Fax: +021 311 41 31 email: cabinetministru@comunicații.gov.ro
www.comunicatii.gov.ro

