Preşedintele
Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea
Achiziţiilor Publice
În temeiul:
- Art. 5 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 74/2005 privind înfiinţarea
Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice,
aprobată prin Legea nr. 111/2006;
- Art. 106 lit. c) din Hotărârea de Guvern 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;
Având în vedere că Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare,
denumită în continuare ordonanţă de urgenţă, permite accelerarea procedurilor de
licitaţie restrânsă şi de negociere cu publicare prealabilă de anunţ de participare,
Luând în considerare Concluziile Preşedenţiei Consiliului European din 11-12
decembrie 2008 şi Comunicatul nr. IP/08/2040 din 19 decembrie 2008 prin care
Comisia Europeană recunoaşte că utilizarea accelerării aplicării procedurilor de
achiziţie publică este justificată prin natura excepţională a situaţiei economice
actuale, această prezumţie de urgenţă urmând a fi aplicată în perioada 2009- 2010,
emite următorul

ORDIN
Art. 1. – Cu respectarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) din ordonanţa de
urgenţă, autorităţile contractante au dreptul de a accelera procedura de licitaţie
restrânsă, conform prevederilor art. 83 alin. (2), art. 89 alin. (6) sau art. 90 alin. (4)
din ordonanţa de urgenţă, prin invocarea naturii excepţionale a situaţiei economice
actuale, ca motiv de urgenţă.
Art. 2. – În situaţia încadrării într-unul din cazurile prevăzute la art. 110 din
ordonanţa de urgenţă, dispoziţiile art. 1 referitoare la invocarea motivelor de
urgenţă sunt aplicabile şi pentru accelerarea procedurii de negociere cu publicare
prealabilă de anunţ de participare, conform prevederilor art. 113 alin. (2) din
ordonanţa de urgenţă.

Art. 3. – Atunci când accelerează procedurile de licitaţie restrânsă sau de negociere
cu publicare prealabilă de anunţ de participare în condiţiile art. 1 şi art. 2,
autorităţile contractante vor invoca aceste dispoziţii atât în nota justificativă
prevăzută la art. 213 alin. (1) lit. f) din ordonanţa de urgenţă, cât şi în conţinutul
anunţului de participare transmis către operatorul sistemului electronic de achiziţii
publice.
Art. 4. – Prezentul Ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I şi îşi
încetează aplicabilitatea la data de 31 decembrie 2010.

