
 
ORDIN nr. 314 din 22 februarie 2018 
pentru aprobarea Metodologiei 
 de control ex-post privind modul de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie 
publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale, a contractelor de concesiune de lucrări şi a 
contractelor de concesiune de servicii 

EMITENT:  
Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice 
PUBLICAT ÎN:  
Monitorul Oficial nr. 229 din 14 martie 2018 

 
Data Intrarii in vigoare: 14 Martie 2018 

------------------------------------------------------------------------- 

 
  - art. 226 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, 
 cu modificările şi completările ulterioare; 
  – art. 247 din Legea nr. 99/2016 
 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare; 
  – art. 112 din Legea nr. 100/2016 
 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
  – art. 8 din Legea nr. 69/2016 
 privind achiziţiile publice verzi; 
  – art. 3 lit. d) 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 
, cu modificările şi completările ulterioare; 
  – art. 15 alin. (2) 
 şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 
 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru 
de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune 
de lucrări şi concesiune de servicii; 
  – art. 3 alin. (1) lit. e) 
 şi alin. (2) lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 634/2015 
 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
  – art. 27 din Normele metodologice 
 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din 
Legea nr. 99/2016 
 privind achiziţiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 
, cu modificările şi completările ulterioare; 
  – art. 25 din Normele metodologice 
 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-
cadru din Legea nr. 98/2016 
 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 
, cu modificările şi completările ulterioare; 



  – art. 25 din Normele metodologice 
 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi 
concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 
 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului 
nr. 867/2016 
, 

  în baza art. 4 alin. (3) 
 şi (4) 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, 
 cu modificările şi completările ulterioare, 
  în temeiul art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 634/2015 
 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
  preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice emite prezentul ordin. 
  ART. 1 
  Se aprobă Metodologia 
 de control ex-post privind modul de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie 
publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale, a contractelor de concesiune de lucrări şi a 
contractelor de concesiune de servicii, prevăzută în anexa care face parte integrantă din 
prezentul ordin. 

  ART. 2 
  La data publicării prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale 
pentru Achiziţii Publice nr. 1.140/2015 
 pentru aprobarea Regulamentului 
 privind controlul ex-post al modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, 
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 936 din 17 decembrie 2015. 

  ART. 3 
  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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