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Ordinul ANAP nr. 1139/2015 - notificarea încheierii  contractului de achizi ţie 
public ă/acordului-cadru 

Categorie: Monitorul Oficial nr. 938 din 18 decembr ie 2015 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE 

ORDIN 

privind notificarea încheierii contractului de achi ziţie public ă/acordului-cadru 

 

Având în vedere: 

— 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, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

— prevederile art. 93 din 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, cu modificările şi 
copletările ulterioare, 

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2015 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, aprobată prin 
Legea nr. 244/2015, 

preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice emite prezentul ordin. 

Art. 1. — (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite Agenţiei Naţionale pentru 
Achiziţii Publice, în cel mult 48 de ore de la data încheierii contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru, o notificare cu privire la contractul de achiziţie publică/acordul-cadru 
încheiat. 

(2) Transmiterea notificării prevăzute la alin. (1) se va efectua prin intermediul poştei electronice la 
adresa de e-mail notificari@anap.gov.ro 

(3) Modelul notificării este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 

Art. 2. — Ofertantul declarat câştigător care se consideră lezat de neîncheierea contractului de 
achiziţie publică/ acordului-cadru în termenul prevăzut la art. 93 alin. (2) din 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, cu modificările şi completările ulterioare, are dreptul de a 
sesiza Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice. 
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Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

Art. 4. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice nr. 136/2012 privind 
notificarea cu privire la încheierea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, publicat în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 13 aprilie 2012. 

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice,  

 

Roxana Mînzatu 

 

Bucureşti, 2 decembrie 2015. 

 

Nr. 1.139. 

Anexa http://legeaz.net/mo/anexa-ordin-anap-1139-2015%20.pdf  


