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POSDRU 2007 – 2013
1. Legislaţie europeană
1.1. Cadrul Legislativ Comunitar
Regulamentul (CE) nr.1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006
privind Fondul European de Dezvoltare Regională şi de abrogare a Regulamentului (CE)
nr.1783/1999 EN RO
- Regulamentul (CE) nr.1081/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie
2006 privind Fondul Social European şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1784/1999
EN
RO
- Regulamentul (CE) nr.1082/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie
2006 privind o Grupare Europeană de Cooperare Teritorială(GECT)
EN RO
- Regulamentul (CE) nr.1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a prevederilor
generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul
de Coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1260/1999
EN RO
- Regulamentul (CE) nr. 846/2009 din 1 septembrie 2009 pentru modificarea
Regulamentului (CE) nr.1828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 privind stabilirea regulilor
pentru implementarea Regulamentului Consiliului (CE) Nr 1083/2006 care stipulează
prevederile generale ale Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi
Fondul de Coeziune şi a Regulamentului nr.1080/2006 al Parlamentului European şi al
Consiliului asupra Fondului European de Dezvoltare
EN
- Regulamentul (CE) nr.1828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 privind stabilirea
regulilor pentru implementarea Regulamentului Consiliului (CE) Nr 1083/2006 care stipulează
prevederile generale ale Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi
Fondul de Coeziune şi a Regulamentului nr.1080/2006 al Parlamentului European şi al
Consiliului asupra Fondului European de Dezvoltare
EN RO
- Corrigendum la Regulamentul (CE) nr.1828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 care
stabileşte regulile de implementare a Regulamentului (CE) Consiliului nr.1083/2006 de stabilire
a prevederilor generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social
European şi Fondul de Coeziune şi a Regulamentului (CE) nr.1080/2006 al Parlamentului
European şi al Consiliului privind Fondul European pentru Dezvoltare Regională
EN
- Regulamentul (CE) nr.1084/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de creare a Fondului de
Coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1164/94
EN RO

1.2. Management Financiar
- Regulamentul Consiliului (CE, Euratom) nr.1605/2002 din 25 iunie 2002 privind
Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene
EN RO
- Regulamentul Comisiei (CE, Euratom) nr.2342/2002 din 23 decembrie 2002 privind
stabilirea regulilor pentru implementarea Regulamentul Consiliului (EC, Euratom) nr.1605/2002
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privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene, cu
modificările ulterioare
EN RO
- Regulamentul Comisiei (CE, Euratom) nr.1248/2006 din 7 august 2006 de modificare a
Regulamentului (CE, Euratom) nr.2342/2002 privind stabilirea regulilor pentru implementarea
Regulamentul Consiliului (EC, Euratom) nr.1605/2002 privind Regulamentul financiar aplicabil
bugetului general al Comunitarilor Europene
EN RO
- Regulamentul Comisiei (EC, Euratom) nr.1261/2005 din 20 iulie 2005 de amendare a
Regulamentului Comisiei (CE, Euratom) nr.2342/2002 privind stabilirea regulilor pentru
implementarea Regulamentul Consiliului (EC, Euratom) nr.1605/2002 privind Regulamentul
financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene, cu modificările ulterioare
EN
RO
- Regulamentul Consiliului (EC, Euratom) nr.1995/2006 din 13 decembrie 2006 de
modificare a Regulamentului (EC, Euratom) nr.1605/2002 privind Regulamentul financiar
aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene
EN RO
- 3.2.3. Ajutor de Stat
- Regulamentul Consiliului (CE) nr.994/98 din 7 mai 1998 privind aplicarea articolelor 92 şi
93 (în prezent 87 şi 88) ale Tratatului CE anumitor categorii de ajutoare de stat orizontale
EN
RO
Regulamentul Comisiei (CE) nr.1998/2006 din 15 decembrie 2006 privind aplicarea
articolelor 87 şi 88 ale Tratatului CE privind ajutorul de minimis
EN RO
- Regulamentul Comisiei (CE) nr.800/2008 din 6 august 2008 de declarare a anumitor
categorii de ajutoare compatibile cu piața comună în aplicarea articolelor 87 și 88 din tratat
(Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare)
EN RO
- Comunicare a Comisiei Europene nr. 2009/C 83/01 – Cadru comunitar temporar pentru
măsurile de ajutor de stat de sprijinire a accesului la finanţare în contextul actualei crize
financiare şi economice
EN RO
1.3 Nereguli
- Tratatul CE Articolul 274 RO
- Tratatul CE Articolul 280 RO
- Convenţia UE din 26 iulie 1995 EN
- Regulamentul Consiliului nr. 2988/95 privind protecţia intereselor financiare ale
Comunităţilor Europene
RO
- Regulamentul Consiliului nr. 2185/1996 privind verificările la faţa locului şi inspecţiile
desfăşurate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale CE împotriva fraudei şi a
altor neregul
EN RO
- Decizia Comisiei nr. 352/1999 (EC) din 28 aprilie privind înfiinţare a Oficiului European
Antifraudă (OLAF) (JO 1999 L136)
EN RO
- Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1073/99 privind
investigaţiile Oficiului European Antifraudă (OLAF) (JO 1999 L136)
EN RO
- Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (Euratom) nr. 1074/99 privind

2 / 10

Legislație POSDRU

Ultima actualizare Marţi, 16 Septembrie 2014 16:24

investigaţiile Oficiului European Antifraudă (OLAF) (JO 1999 L136)

EN RO

2.Legislaţie naţională
2.1. Cadrul legislativ național
- H.G. nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a
instrumentelor structurale (M.O. nr. 364/13.05.2008)
- H.G. nr. 1179/2004 pentru modificarea şi completarea HG nr. 497/2004 privind stabilirea
cadrului instituţional pentru coordonarea, implementarea si gestionarea instrumentelor
structurale (MO nr. 690/30.07.2004)
- H.G. nr. 1200/2004 pentru constituirea, organizarea şi funcţionarea Comitetului naţional
de coordonare a procesului de pregătire pentru gestionarea instrumentelor structurale (MO nr.
702/04.08.2004)
- Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România ( MO nr. 577 / 29.06.2004)
- H.G. nr. 2001 din 16/11/2004 pentru modificarea art. 18 din Hotărârea Guvernului nr.
497/2004 privind stabilirea cadrului instituţional pentru coordonarea, implementarea şi
gestionarea instrumentelor structurale
- H.G. nr. 128 din 29/01/2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 497/2004 privind
stabilirea cadrului instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea
instrumentelor structurale
- H.G. nr. 577 din 13/06/2007 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 497/2004 privind
stabilirea cadrului instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea
instrumentelor structurale
- H.G. nr. 1115 din 15/07/2004 privind elaborarea în parteneriat a Planului National de
Dezvoltare
- H.G. nr. 759 din 11/07/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în
cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale
- H.G. nr. 381 din 25/04/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii,
Familiei şi Egalităţii de Şanse
- Memorandum privind aprobarea Strategiei naţionale de comunicare a Instrumentelor
Structurale 2007-2013
2.2. Management financiar
- Ordinul nr. 1652/17.12.2010 privind privind aprobarea formatului standard al bugetului
anexă la contractul de finanţare încheiat pentru proiectele depuse în cadrul schemei de ajutor
de stat pentru ocuparea forţei de muncă denumită „Bani pentru completarea echipei”; schemei
de ajutor de stat pentru formare profesională generală şi specifică denumită “Bani pentru
formare profesională şi schemei de ajutor de minimis "Bani pentru sănătatea şi siguranţa
salariaţilor”
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- Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3154 din 24 octombrie 2008 pentru
modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.
29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării
alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor
implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul
convergenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 249/2007, aprobate prin
Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 911/2007
- H.G. nr. 491 din 14/05/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.
759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate
prin programele operaţionale (M.O. nr. 385 din 21.05.2008, Partea I)
- OUG Nr. 120 din 23 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi
utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă
- Ordinul 1080/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor OUG 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si
utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta. Ordin nr. 1080/2010
- Ordinul nr. 12 din 04.01.2010 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului
finantelor publice nr. 2548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă
- Ordinul 1825 din 30 martie 2011 pentru completarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a
instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobate prin
Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.548/2009
- Ordin nr. 2359 din 26 iulie 2011 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobate prin
Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.548/2009
- Ordinul 2370 din 27 iulie 2011 privind modificarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a
instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobate prin
Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.548/2009
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- Hotarârea Nr. 759 din 11 Iulie 2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate
în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale
- Hotarârea Nr. 491 din 14 Mai 2008 pentru modificarea și completarea Hotărârii Nr. 759
din 11 Iulie 2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor
finațate prin programele operaționale
- Ordonanța de Urgență Nr. 64 din 3 Iunie 2009 privind gestionarea finaciară a
instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2548 din 25 August 2009 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru
obiectivul convergență
- Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al ministrului finanțelor publice
nr. 1117/2170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate și a listei cheltuielilor eligibile în
cadrul operațiunilor finanțate prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007-2013
- HOTARARE nr. 218 din 23 martie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea
financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
- OUG Nr.26 din 06.06.2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi
întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative
- Ordonanţă de urgenţă nr. 29 din 28 Mai 2014 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă
- Ordonanţă de urgenţă 27/2013 pentru modificarea şi completarea OUG 64/2009 privind
gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul
convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi adoptarea unor măsuri
financiare pentru creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene
- Ordonanţă de urgenţă nr 84/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi
utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă – procedură decontare cereri de plată
beneficiari privați
- Ordonanţă de urgenţă 76/2013 pentru modificarea şi completarea OUG 64/2009 privind
gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul
convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare. (Monitorul Oficial nr. 389 din 29 iunie
2013)
- Ordin al ministrului finanţelor publice nr. 2721/28.10.2011 pentru modificarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru Obiectivul Convergenţă, aprobate prin
OMFP 2548/2009
2.3. Ajutor de stat
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-

O.U.G. nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat

- H.G. nr. 651 din 24 mai 2006 privind aprobarea Politicii în domeniul ajutorului de stat
pentru perioada 2006 - 2013
- Hotărârea nr. 946 din 19 iulie 2006 privind intensitatea maximă a ajutorului de stat
regional pentru investiţii iniţiale
- Lege nr. 137 din 17 mai 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat
- H.G. nr. 1164 din 26/09/2007 privind acordarea de ajutoare de minimis pentru
dezvoltarea sau modernizarea întreprinderilor
2.4. Nereguli
Ordonanţa nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a
fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, modificată prin:
- Legea nr. 529/2003, prin care a fost aprobată cu modificări Ordonanţa Guvernului nr.
79/2003
- O.G. nr. 94/2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 507/2004, cu modificările
ulterioare
- O.G. nr. 53/2005, cu modificările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr.
142/2006
- O.G. nr. 12/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 205/2007
- Legea nr. 205/2007
- H.G. nr. 1306/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei
Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a
fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător
- Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie,
cu modificările şi completările ulterioare
- Decizia Primului-Ministru nr. 205/2007 privind organizarea şi funcţionarea
Departamentului pentru Lupta Antifraudă – DLAF
- Hotărârea nr. 793/2005 privind aprobarea Strategiei naţionale de luptă antifraudă pentru
protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene în România
- H.G. nr. 1211/2006 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 793/2005
privind aprobarea Strategiei naţionale de luptă antifraudă pentru protecţia intereselor financiare
ale Uniunii Europene în România
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- OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in
obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente
acestora
- HG 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG
nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si
utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora
- Ordonanţă de urgenţă nr. 26/2012 - privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor
publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative –
modifică si prevederi din OUG nr. 66/2011
- Legea nr. 61 din 12 mai 2011 privind organizarea si funcționarea Departamentului pentru
lupta antifraudă – DLAF
- Hotărârea Guvernului nr.738 din 4 august 2011 pentru aprobarea Regulamentului de
organizare si funcționare al Departamentului pentru lupta antifraudă – DLAF
.
- Ordonanţă de urgenţă nr. 94/2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 507/2004, cu
modificările ulterioare
- Hotărârea nr. 793/2005 privind aprobarea Strategiei naţionale de luptă antifraudă pentru
protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene în România cu modificările și completările
ulterioare
- Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie,
cu modificările şi completările aduse de OG nr. 83/ 2000, OUG nr. 43/2002, Legea nr.
161/2003, Legea nr. 521/2004, Legea nr. 124/2005 şi OUG nr. 50/2006
2.5 Achiziții publice
- O.U.G nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
- H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006
- O.U.G. nr. 30 din 12 aprilie 2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale
aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică
- Ordin nr. 26 din 29 ianuarie 2007 pentru aprobarea Regulamentului privind
supravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică
- H.G. nr. 1337/2006 privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 pentru
aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie
publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006
- Ordinul nr. 155 din 2 octombrie 2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea
contractelor de achiziţie publică
- Legea nr. 337 din 17/07/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
- Legea nr. 128 din 05/05/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
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concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
- H.G. nr. 71 din 24/01/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii
- Ordinul ANRMAP nr. 183 din 03/11/2006 privind aplicarea dispoziţiilor referitoare la
contractul de publicitate media
- H.G. nr. 1660 din 22/11/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de
servicii
- H.G. nr. 525 din 30/05/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale
pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice
- H.G. nr. 782 din 14 iunie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
- O.U.G. nr. 74 din 29/06/2005 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru
Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice
- Legea nr. 111 din 27/04/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
74/2005 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea
Achiziţiilor Publice
- Legea nr. 228 din 04/07/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire
a contractelor de achiziţie publică
- H.G. nr. 942 din 19/07/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale
aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică
- Ordinul M.F.P nr. 175 din 05/02/2007 pentru aprobarea Manualului operaţional pentru
activitatea de observare si verificare a atribuirii contractelor de achiziţie publica, a contractelor
de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii - modelul si
conţinutul formularelor si documentelor utilizate
- Hotărârea nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de
intervenţi
- ORDIN 301 din 1 iunie 2011 privind aprobarea Metodologiei de analiza a procedurilor de
atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a
contractelor de concesiune de servicii finantate din instrumente structurale, emis de ANPMAP
- Ordin nr. 302 din 01.06.2011, al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea
si Monitorizarea Achizitiilor Publice, privind aprobarea formularelor standard ale
Procesului-verbal al sedintei de deschidere a ofertelor si Raportului procedurii, aferente
procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de
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lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
- Ordin nr. 509 din 14.09.2011, al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea
si Monitorizarea Achizitiilor Publice privind formularea criteriilor de calificare si selectie
- Ordonanță de urgenţă nr. 51/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.
- Ordin al ministrului fondurilor europene nr. 1120/2013 privind aprobarea Procedurii
simplificate aplicate de beneficiarii privați în cadrul proiectelor finanțate din instrumente
structurale, obiectivul „Convergență”, precum și în cadrul proiectelor finanțate prin
mecanismele financiare SEE și norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii
sau lucrări. (Monitorul Oficial al României nr. 650/22.10.2013)
- Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 77/2012 pentru
modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a
contractelor de concesiune de servicii. (Monitorul Oficial nr. 387 din 28 iunie 2013)
- Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 52/2011 pentru modificarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale
aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
;
- Ordin nr. 509 din 14.09.2011, al președintelui Autorității Naționale pentru Reglementarea
si Monitorizarea Achizițiilor Publice privind formularea criteriilor de calificare si selecție;
- Instrucţiuni ale președintelui ANRMAP, emise în aplicarea prevederilor art. 188 alin. (2)
lit. d) şi art. 188 alin. (3) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii
2.6 Informare publică
-

Ordinul nr. 1504/09.05.2011

-

Ordinul nr. 1301/04.04.2011

-

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

-

Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică

- Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date
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