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NOTIFICARE  

Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 801/2011 pentru modificarea și 

completarea H.G. nr. 525/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru 

Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, A.N.R.M.A.P. va proceda la evaluarea 

conformității documentației de atribuire aferente contractelor de achiziție publică cu 

legislația aplicabilă în domeniul achizițiilor publice, înainte de transmiterea spre publicare 

a invitației/anunțului de participare. 

În acest context, aducem la cunoștința tuturor autorităților contractante faptul că, 

începând cu ziua de luni 26 septembrie 2011, nu se va mai putea transmite spre publicare niciun 

anunț/invitație de participare fără ca, în prealabil documentația de atribuire aferentă procedurii în 

cauză să fie evaluată și acceptată de către A.N.R.M.A.P. 

Procesul de evaluare a documentațiilor de atribuire se va realiza prin mijloace 

electronice, respectiv prin intermediul S.E.A.P. În acest sens, operatorul S.E.A.P. are obligația, 

ca până la publicarea invitației/anunțului de participare să asigure numai A.N.R.M.A.P. accesul 

imediat și nerestricționat la documentația de atribuire și la notele justificative prevăzute de 

legislația în domeniul achizițiilor publice, încărcate integral în S.E.A.P. de către autoritățile 

contractante și semnate cu semnatură electronică în conformitate cu prevederile legale. 

Evaluarea se va realiza de către A.N.R.M.A.P. într-un termen de 14 zile pentru 

fiecare documentație de atribuire transmisă de către autoritatea contractantă în S.E.A.P. În urma 

verificării, A.N.R.M.A.P. are obligația: 

 



a) de a emite autorității contractante acceptul asupra documentației de atribuire in vederea 

initierii procedurii de atribuire, respectiv transmiterii spre publicare a anunțului/invitației de 

participare, dacă prevederile acesteia sunt conforme cu legislația privind achizițiile publice; 

b) de a respinge documentația de atribuire și de a informa autoritatea contractanta asupra 

neconformităților constatate la nivelul acesteia, precum și a motivului pentru care acestea nu sunt 

în concordanță cu prevederile legale privind achizițiile publice. 

Verificarea anunțului/invitației de participare transmis/ă spre publicare de către 

autoritatea contractantă, ca urmare a acceptării documentației de atribuire de către 

A.N.R.M.A.P., se va realiza în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii anunțului/invitației 

în S.E.A.P..  

 Vă atenționăm că Sistemul Electronic de Achiziții Publice va fi oprit începând cu 

23.09.2011, ora 00.00, până în data de 25.09.2011, ora 24.00, pentru implementarea 

modificărilor menționate mai sus. Prin urmare, aducem la cunoștință următoarele aspecte: 

 anunțurile/invitațiile de participare respinse de către A.N.R.M.A.P. și retransmise spre 

verificare de către autoritatea contractantă după data de 22.09.2011 ora 24.00, vor 

intra sub incidența noilor prevederi legislative; 

 în perioada 23.09-25.09.2011, autoritatea contractantă nu va avea posibilitatea utilizării 

sistemului electronic. 

În vederea evaluării documentației de atribuire de către A.N.R.M.A.P., autoritatea 

contractantă va transmite în S.E.A.P. fișa de date a achiziției, caiet de sarcini, modele de  

formulare, clauze contractuale obligatorii, note justificative prevăzute de legislația în 

domeniu. Pentru asigurarea concordanței și corectitudinii informațiilor cuprinse în documentația 

de atribuire (fișa de date a achiziției) cu cele din anunțul/invitația de participare, autoritatea 

contractantă nu va completa la nivelul fișei de date a achiziției, termenele limită care trebuie 

respectate în aplicarea procedurii de atribuire. 

  


