
                   B I B L I O G R A F I A: 

 

 

 
1.Constituţia României, republicată 

2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 

formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

5. Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a 

lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

6. Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare 

7. Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru 

al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 

finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

8. Normele Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 

achiziţiile publice, aprobate prin H.G. nr. 395/2016, cu modificările şi completările 

ulterioare 

 9. Ordinul M.D.R.L nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii cu 

modificarile şi completările ulterioare. 

 

 

2.T E M A T I C A: 

 

 
1. Constituţia României, republicată 

2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

5. Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor 

de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare; 

6. Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare 

7. Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 



documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 

fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

8. Normele Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 

achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin 

H.G. nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare 

9. Ordinul M.D.R.L nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii cu modificarile şi completările 

ulterioare. 

 

 

 

 

 

 


