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 HOTĂRÂRE nr. 419 din 8 iunie 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; 

 Ordonanţa de Urgenţă nr. 45/2018 din 24 mai 2018 pentru modificarea şi completarea unor 

acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice; 

 Ordonanța de Urgență nr. 55/2018 din 28 iunie 2018 pentru modificarea şi completarea 

O.U.G. nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile 

apărării şi securităţii; 

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 39/2018 din 10 mai 2018 privind parteneriatul public-

privat – în vigoare din data de 10 mai 2018; 

 Hotărârea de Guvern nr. 502/2018 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional 

pentru Achiziţii Centralizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 
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 Ordinul comun cu nr. 6712/890 al ministrului delegat pentru fonduri europene și al 

președintelui ANAP privind aprobarea modului de efectuare a achizițiilor în cadrul proiectelor 

cu finanțare europeană implementate în parteneriat public privat; 

 Hotărârea Guvernului nr. 866/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor 

metodologice de aplicare aprobate prin HG nr. 394/2016 şi prin HG nr. 395/2016; 

 Ordinul comun cu nr. 1082/731 al Ministrului Sănătății și al Președintelui ANAP pentru 

aprobarea modelului de documentaţie de atribuire standard privind achiziţia de produse 

biocide; 

 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 – versiune actualizată la 4 iunie 2018; 

 Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii – versiune 

actualizată la 4 iunie 2018  Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile 

de servicii – versiune consolidată Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi 

concesiunile de servicii –  PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 23 mai 

2016; 

 Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale – versiune actualizată la 4 iunie 2018  Legea 

nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale – versiune consolidată Legea nr. 99/2016 privind 

achizițiile sectoriale – PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 391 din 23 mai 2016; 

 HOTĂRÂRE nr. 901 din 27 octombrie 2015 privind aprobarea Strategiei naţionale în 

domeniul achiziţiilor publice. 
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