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Legislația ce reglementează achizițiile publice.
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 Hotărârea Guvernului nr. 665 din 27 mai 2016 pentru aprobarea Regulamentului cu 

privire la achizițiile publice de valoare mica;

 Hotărârea Guvernului nr. 666 din 27 mai 2016 pentru aprobarea Regulamentului cu 

privire la achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri; 

 Hotărârea Guvernului nr. 667 din 27 mai 2016 pentru aprobarea Regulamentului cu 

privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții;

 Hotărârea Guvernului nr. 668 din 27 mai 2016 pentru aprobarea Regulamentului cu 

privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere;

 Hotărârea Guvernului nr. 669 din 27 mai 2016 pentru aprobarea Regulamentului

privind achizițiile publice de lucrări.

LEGEA nr. 131 din  03.07.2015 privind achiziţiile publice
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LEGEA nr. 131 din  03.07.2015 privind achiziţiile publice

 Hotărârea Guvernului nr. 134 din 09.03.2017 pentru aprobarea
Regulamentrului privind organizarea și funcționarea Agenției Achiziții Publice și
efectivul-limită al acesteia;

 Hotărâre nr. 1332 din 14.12.2016 cu privire la aprobarea Strategiei de
dezvoltare a sistemului de achiziţii publice pentru anii 2016-2020 şi a Planului
de acţiuni;

 Hotărârea Guvernului nr. 1418 din 28.12.2016 pentru aprobarea
Regulamentului cu privire la modul de întocmire a Listei de interdicţie a
operatorilor economici;

 Hotărârea Guvernului nr. 1419 din 28.12.2016 pentru aprobarea
Regulamentului cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziţii
publice;

 Hotărârea Guvernului nr. 1420 din 24.12.2016 pentru aprobarea
Regulamentului privind evidența Listei operatorilor economici calificati.
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ORDINE ALE MINISTERULUI FINANȚELOR
 Ordinul nr. 14 din 26.01.2017 cu privire la aprobarea formularului tip al Dării de

seama privind procedura de achiziție publică;

 Ordin nr. 84 din 15.06.2016 cu privire la aprobarea Documentației standard
pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri, servicii și lucrări prin procedura de
dialog competitive;

 Ordin nr. 85 din 15.06.2016 cu privire la aprobarea Documentației standard
pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri, servicii și lucrări prin procedura de
procedura de negociere;

 Ordin nr. 71 din 24.05.2016 cu privire la aprobarea Documentației standard
pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii;
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ORDINE INTERNE ALE AGENȚIEI ACHIZIȚII PUBLICE

 Ordinul nr. 17 din 30.03.2017 cu privire la aprobarea Metodologiei privind

controlul ex-post, publicat în Monitorul oficial nr. 109-108 (6032-6041) din

07.04.2017

ORDINE ALE MINISTERULUI FINANȚELOR

 Ordin nr. 72 din 24.05.2016 cu privire la aprobarea Documentației standard
pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări;

 Ordinul nr.18 din 20.06.2016 cu cu privire la utilizarea Sistemului Informațional
Automatizat “Registrul de stat al achizițiilor publice” (SIA RSAP).
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Legislație internațională ce reglementează achiziţiile publice

 Directiva 2014/24 /UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie
2014 privind achiziţiile publice şi de abrogare a Directivei 2004/18/CE J.O. L 94/65
(Directiva privind sectorul public);

 Directiva 2014/25 /UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie
2014 privind achiziţiile efectuate de entităţile care îşi desfăşoară activitatea în
sectoarele apei, energiei, transporturilor şi serviciilor poştale şi de abrogare a
Directivei 2004/17 /CE J.O. L 94/243 (Directiva privind utilităţile);

 Directiva 92/13/CEE din 25 februarie 1992 privind coordonarea legilor,
regulamentelor şi prevederilor administrative referitoare la aplicarea normelor
comunitare cu privire la procedurile de achiziţii publice ale entităţilor care
desfăşoară activităţi în sectoarele apei, energiei, transporturilor şi
telecomunicaţiilor, J.O. 1992 L76/14, cu modificări (Directiva privind căile de atac în
achiziţiile de utilităţi)
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Legislație internațională ce reglementează achiziţiile publice

 Directiva 2014/23 /UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie
2014 privind atribuirea contractelor de concesiune J.O. L 94/1 (Directiva privind
concesiunile);

 Directiva 89/665/CEE privind coordonarea legilor, regulamentelor şi prevederilor
administrative referitoare la aplicarea căilor de atac la atribuirea contractelor
publice de bunuri şi lucrări publice, J.O. 1989 L395 /33, cu modificări (Directiva
privind căile de atac în sectorul public);

 Directiva 2007/66/CE din 11 decembrie 2007, de modificare a directivelor
Consiliului 89/665/CEE şi 92/13/CEE în ceea ce priveşte ameliorarea eficacităţii
căilor de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţii publice J.O. L335;

 Acordul revizuit al OMC din 30 martie 2012 privind achizițiile publice


