
 
 
 
 
 
 

 
O R D I N  nr. 155/02.10.2006 

 
 
Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea 
Achiziţiilor Publice,  
În temeiul prevederilor: 

- art. 1, art. 4 şi art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.74/2005 
privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi 
Monitorizarea Achiziţiilor Publice (A.N.R.M.A.P.), aprobată cu modificări 
prin Legea nr. 111/2006,  
- art. 1 şi art. 4 din Hotărârea Guvernului nr.895/2005 privind 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea 
şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice. 
- art. 303 alin. (1) 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, 
aprobată cu modificări  prin Legea nr.337/2006 
- art. 106 din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea 
normelor de aplicare a 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,     

 
emite următorul:  

 
O R D I N 

privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor  
de achiziţie publică 

 
Art. 1 - Se aprobă Ghidul pentru atribuirea contractelor de achiziţie 

publică, denumit in continuare ghid şi prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul 
ordin. 



 
Art. 2 - Ghidul cuprinde informaţii privind conţinutul documentaţiei de 

atribuire şi formularele specifice aferente precum şi explicaţii privind modul de 
aplicare a prevederilor 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, aprobată cu 
modificări prin Legea nr.337/2006 şi ale Hotărârii Guvernului nr.925/2006 
pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractelor de achiziţie publică din O.U.G. nr. 34/2006. 

Art. 3 - Ghidul are caracter de recomandare, fiind un instrument de 
lucru util atât autorităţilor contractante cât şi operatorilor economici în 
aplicarea procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică.  

Art. 4  - Anexa nr. 1 este parte integrantă din prezentul ordin. 
Art. 5 - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, 

Partea I. 
 
 

 
 

 
 

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi  
Monitorizarea Achiziţiilor Publice,   

 
 

Alexandru Ştefan COJOCARU 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Bucureşti, 02 octombrie 2006 
 


