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Ca urmare a adresei dvs. electronice din data de 29 mai 2l1t2';''1lvâ:nd III. 263/29.05.2012,

solicitare înregistrată cu numărul 10494/29.05.2012 la Autoritatea Naţională pentru Reglementarea

şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, suntem în măsură să vă comunicăm unnătoarele:

O.U.G. nr. 34/2006 reglementează procedurile de atribuire a contractului de achiziţie

publică, a contractului de concesiune de lucrări publice şi a contractului de concesiune de servicii,

autorităţile contractante, precum şi entităţile juridice care nu au calitatea de autorităţi contractante,

dar se regăsesc în prevederile art. 9 lit. c) şi lit. el) din cadrul actului normativ menţionat, având

obligaţia aplicării acesteia.

Precizăm că atunci când beneficiarii sunt entităţi juridice fără calitatea de autoritate

contractantă şi urmează să atribuie contracte de servicii care nu se încadrează în prevederile art. 9

lit. c) şi lit. cI) din O.U.G. nr. 3412006, acestora nu li se va impune respectarea prevederilor

legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice şi nici a altor instrucţiuni impuse de Autorităţile de

Management, în acest sens. De asemenea, dacă entităţile juridice fără calitatea de autoritate

contractantă urmează să încheie contracte de furnizare, acestora nu li se va impune respectarea

prevederilor legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice şi nici a altor instrucţiuni impuse de

Autoritatea de Management, în acest sens.

În subsidiar, menţionăm că au fost aduse modificări pragurilor valorice aplicabile

procedurilor de achiziţie publică, adoptate prin Regulamentul Comisiei Europene nr. 1251/2011,
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pragul de 193.000 de euro precizat În legislaţia naţională la art. 9 lit. cI) devenind 200.000 de euro

iar pragul de 4.845.000 de euro precizat În legislaţia naţională la art. 9 lit. c) devenind 5.000.000 de

euro. Totodată, art. 2 din Ordinul nr. 313/2011 menţionează că dispoziţiile O.V.O. nr. 34/2006, cu

modificările şi completări le ulterioare, nu sunt aplicabile entităţi lor juridice fură calitatea de

autoritate contractantă care nu se Încadrează În prevederile art. 9 lit. c) şi lit. cI) din aceeaşi

ordonanţă de urgenţă.

În completarea celor menţionate mai sus, vă rugăm să aveţi În vedere şi răspunsul DO

MARKT referitor la aplicarea prevederilor Comunicării interpretati ve nr. 2006/C 179/02 a Comisiei

privind dreptul comunitar aplicabil atribuirii de contracte de achiziţii care nu se află sau se află doar

parţial sub incidenţa directivelor privind "contractele de achiziţii publice", potrivit căruia, atunci

când entităţi le juridice fură calitatea de autoritate contractantă atribuie contracte care nu se

Încadrează În prevederile mi. 8 din Directiva 2004/18/CE (corespunzând art. 9 lit. c) şi lit. cI) din

O.V.O. nr. 34/2006) acestea nu trebuie să respecte prevederile Directivei şi nici principiile

Tratatului explicate prin Comunicarea mai sus menţionată.

Cu stimă,

Departamentul de Comunicare şi Relaţii Publice


