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publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu 

modificările şi completările ulterioare;  
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de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările şi completările 

ulterioare . 
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publica, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale si a contractelor de concesiune de 
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Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 

sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, aprobate 

prin Hotararea Guvernului nr. 394/2016, a Normelor metodologice de aplicare a 



prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru 

din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, aprobate prin Hotararea Guvernului 

nr. 395/2016 si a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii din Legea nr. 

100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, aprobate 

prin Hotararea Guvernului nr. 867/2016.  

9. HOTARARE Nr. 395 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru 

din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice 

10. LEGE Nr.184 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese 

in procedura de atribuire a contractelor de achizitie publica 
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