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Notă CTCE 
*) Forma consolidată a HOTĂRÂRII nr. 395 din 2 iunie 2016, publicate în 
Monitorul Oficial nr. 423 din 6 iunie 2016, la data de 16 August 2018 
este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: 
ORDINUL nr. 264 din 8 iunie 2016; HOTĂRÂREA nr. 866 din 16 noiembrie 
2016; HOTĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 2018. 

Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul 
Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter 
oficial, fiind destinat informării utilizatorilor. 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 233 
din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 
Articolul 1 
Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 
98/2016 privind achiziţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 390 din 23 mai 2016, prevăzute în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Articolul 2 

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă: 
a) 
Hotărârea 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 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune 
de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 20 iulie 2006, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
b) 

EMITENT GUVERNUL
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Hotărârea Guvernului nr. 1.660/2006 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, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 978 din 7 decembrie 2006, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
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Bucureşti, 2 iunie 2016. 
Nr. 395. 

Anexa 

NORME METODOLOGICE  

de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 
achiziţie publică/acordului-cadru 
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din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice 
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