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PROIECT PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA ORDONANŢEI DE URGENŢĂ 
nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de 
atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice 
şi a contractelor de concesiune de servicii 
 
 
În vederea  diminuării riscului de corecţii financiare care ar putea fi aplicate 
României de către Comisia Europeană cu ocazia verificărilor efectuate asupra  
modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică finanţate din fonduri 
europene, se impune adoptarea  de urgenţă a unor măsuri pentru  verificarea cu 
prioritate a  procedurilor de atribuire a acestor contracte.  
În contextul crizei economice pe care România o traversează, caracterul preventiv al 
funcţiei de verificare a aspectelor procedurale a modului de atribuire a contractelor 
de achiziţie publică, exercitate de către Ministerul Finanţelor Publice,  este de 
natură să contribuie la creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene.  
 
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,     
 
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. 
 
 
Art.I  ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 12 aprilie 2006 privind funcţia de 
verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de 
achiziţie publică, aprobată prin Legea nr.228/2007 se modifică şi se completează 
după cum urmează: 
 
1. Art.1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 
“(1) Se desemnează Ministerul Finanţelor Publice ca organ de specialitate al administraţiei 
publice centrale responsabil pentru îndeplinirea funcţiei de verificare a aspectelor 
procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor care intră sub incidenţa 
legislaţiei privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune 
de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. 
 
(2) În sensul prevederilor alin. (1), fac obiectul verificării, ca parte a gestionării asistenţei 
financiare nerambursabile comunitare, aspectele procedurale aferente procesului de 
atribuire a contractelor care intră sub incidenţa Ordonanţei 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 a căror finanţare este 
asigurată din bugetul fondurilor europene nerambursabile.   
 
(3) Pot face obiectul verificării şi aspectele procedurale aferente procesului de atribuire a 
contractelor finanţate  din   bugetele prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 
privind finantele publice, altele decât cel menţionat la art.1, alin.(2) şi a căror valoare 
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estimată fără TVA este mai mare decât pragurile prevăzute la art.124 din OUG 
nr.34/2006.“ 
 
 
 (4) Verificarea priveşte etapele procesului de achiziţie publică, după publicarea 
anunţului/invitaţiei de participare şi până la semnarea contractului. În situaţiile excepţionale 
reglementate de lege, în care este permisă încheierea contractului fără publicarea 
prealabilă a anunţului de participare, verificarea priveşte etapele procesului de achiziţie 
începând cu transmiterea invitaţiei de participare la negociere şi până la semnarea 
contractului.’’ 
 
2. Art.4 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
“ (1) În îndeplinirea funcţiei de verificare, atribuţiile Ministerului Finanţelor Publice sunt 
următoarele: 
           a) urmărirea derulării principalelor etape ale procedurilor de atribuire a contractelor 
prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) pentru prevenirea si corectarea neconformitatilor cu 
legislatia in domeniu; 

b) analizarea documentaţiei de atribuire, cu exceptia verificarii specificaţiilor si 
motivaţiilor tehnice, pentru a contribui la asigurarea conformitatii acesteia cu prevederile 
legale. 
  
(2) Atributiile Ministerului Finantelor Publice prevazute la alin. (1) sunt exercitate la nivel 
central printr-o structura de specialitate, respectiv Unitatea pentru Coordonarea si 
Verificarea Achizitiilor Publice, denumită în continuare UCVAP, şi la nivel teritorial prin 
structuri specializate în  cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice, respectiv 
Compartimente de Verificare a achiziţiilor publice. Funcţionarii publici din cadrul acestor 
structuri se numesc observatori. 
 
(3) Salarizarea personalului din cadrul Unităţii pentru Coordonarea şi Verificarea 
Achiziţiilor Publice, precum şi al structurilor teritoriale, se face în conformitate cu legislaţia 
privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice şi cu prevederile Legii nr. 
490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, 
cu modificările ulterioare, pe baza criteriilor aprobate prin ordin al ministrului finanţelor. 
 
(4) In vederea indeplinirii atributiilor prevazute la alin. (1), Ministerul Finanţelor Publice prin 
structurile de specialitate este autorizat să:  
           a) emită decizii de verificare pentru fiecare procedură de atribuire,  înaintea 
desfăşurării activităţilor de observare şi să le comunice autorităţilor contractante în scris, 
în maxim 5  zile lucrătoare după publicarea anunţurilor/invitaţiilor  de  participare sau în 
cazul negocierii fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare  a doua zi lucrătoare 
după înregistrarea înştiinţării la UCVAP;  
           b) elaboreze rapoarte de observare pentru fiecare procedură de atribuire verificata 
in termen de 10 zile lucratoare de la finalizarea activitatii de verificare;  

c) emită avize cu caracter consultativ atunci când se constată neconformităţi in 
aplicarea legislatiei din domeniul achizitiilor publice. 
 
(5)  Modelul raportului de observare al procedurii şi al avizului consultativ va fi stabilit prin 
normele de aplicare ale prezentei ordonanţe de urgenţă; 
  
(6) Inainte de a emite avize consultative conform alin. (4) lit. b), observatorii au dreptul sa 
consulte Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice. 



 3

 
(7) UCVAP desemneaza observatori care participa si verifica etapele procesului de 
atribuire a contractelor selectate in conformitate cu prevederile art. 2. Observatorii nu fac 
parte din comisiile de evaluare a ofertelor şi nu au dreptul de a interveni în activitatea 
experţilor cooptaţi. 
 
(8) În exercitarea atribuţiilor sale, UCVAP colaborează cu Autoritatea Naţională pentru 
Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, operatorul Sistemului electronic de 
achiziţii publice, Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, autorităţile de 
management, cu alte structuri de control şi instituţii publice. În acest scop, U.C.V.A.P.  
încheie protocoale cu autorităţile şi cu instituţiile implicate. 
 
3. La art.5, după alin.(1)  se introduce   alin.1ˆ1 cu următorul cuprins: 
 
  “ (1ˆ1) Prin excepţie de la prevederile alineatului (1), în cazurile care determină măsuri de 
extremă urgenţă, aşa cum sunt prevăzute în legislaţia din domeniul achiziţiilor publice 
autorităţile contractante  au obligaţia de a înştiinţa Ministerul Finanţelor Publice asupra 
procedurii ce urmează a se derula, odată cu transmiterea invitaţiilor de participare către 
operatorii economici. “ 
 
 
4. La art.5, alineatele (2), (3) şi (4) se abrogă. 
 
5. Art.7 se modifică şi va avea următorul cuprins:  
 
„În cazul proiectelor finanţate din fonduri europene, avizele consultative şi rapoartele de 
observare se transmit şi autorităţii de management competente.” 
 
6. La art.10, alin. (1), litera c) se abrogă. 
  
Art.II  Ordonanţa de urgenţă nr.30/2006 aprobată prin Legea nr.228/2007, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta 
Ordonanţă de urgenţă se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I., 
dându-se textelor o nouă numerotare. 
 
 

PRIM MINISTRU 
 

EMIL BOC 
 

Contrasemnează 
 

Ministrul Finanţelor Publice 
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu 

 
Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru  

Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice 
Cristina Trăilă 

 
 

 Şeful Departamentului pentru Afaceri Europene, 
                                                                                                   Bogdan Mănoiu  


