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Bibliografie și tematică - Compartimentul Achiziții Publice  

- expert grad profesional I 

- expert grad profesional II 

 

1. Hotărârea Guvernului nr. 1340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de 
Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, 
cu modificarile si completarile ulterioare; 

2. Legea nr. 64/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
3. Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 
4. Legea nr. 82/1991 a contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 
5. Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea 

si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificările și completările 
ulterioare; 

6. Hotărârea Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile si obligatiile personalului 
autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, 
precum si in cazul deplasarii in interesul serviciului; 

7. Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-
contabile; 

8. Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor 
privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, 
datoriilor si capitalurilor proprii; 

9. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările 
ulterioare; 

10.  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, cu 
modificările și completările ulterioare. 

11. 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, cu modificările și 
completările ulterioare. 

12. Ordinul Președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 281 din 22 iunie 
2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achiziţiilor 
publice şi Programului anual al achiziţiilor sectoriale, publicat in Monitorul Oficial nr. 
487 din 30 iunie 2016. 

 
 


