GUVERNUL

ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ de URGENȚĂ
pentru implementarea măsurilor dispuse prin Decretul nr. 195/2020, în vederea
realizării achizițiilor în perioada stării de urgență instituite pe teritoriul României

Luând în considerare necesitatea adoptării unor măsuri de maximă urgență pentru
realizarea achizițiilor în scopul combaterii pandemiei COVID-19,
Pentru evitarea riscurilor legate de posibile întârzieri în desfășurarea achizițiilor de
materiale, medicamente și echipamente necesare combaterii pandemiei COVID-19,
Având în vedere interesul general public și strategic vizat de achizițiile menționate
care reprezintă prioritate națională determinată de situația de urgență
extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,
Prevederile art. 10 și art. 28 din Anexa nr. 1 la Decretul nr. 195 privind instituirea
stării de urgență pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României,
partea I, nr. 212 din 16 martie 2020;
Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de
asediu şi regimul stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare;
Prevederile Ordonanței Militare nr. 3 din 24.03.2020 privind măsuri de prevenire a
răspândirii COVID-19;
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1
(1) Achizițiile de materiale, medicamente și echipamente necesare combaterii
pandemiei COVID-19, pe perioada stării de urgență, se realizează în mod direct, de
către autoritățile publice centrale și locale, entitățile juridice în care statul este
acționar majoritar, direcțiile de sănătate publică, unitățile sanitare, precum și
Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate acesteia.
(2) Unitățile sanitare prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin Ordin al ministrului
sănătății.
(3) Pe perioada stării de urgență, achizițiile de servicii de comunicații electronice
necesare pentru asigurarea activităţilor Serviciului de Telecomunicații Speciale în
domeniul telecomunicaţiilor speciale pentru autorităţile publice din România şi
pentru alţi utilizatori prevăzuţi în legea de organizare, implicați în combaterea
pandemiei de coronavirus și limitarea răspândirii acesteia, precum și achizițiile de
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servicii de comunicații electronice necesare pentru proiectarea, implementarea și
funcționarea sistemelor de comunicații și aplicații informatice, necesare Ministerului
Afacerilor Interne, Ministerului Sănătății și autorităților locale, pentru a comunica în
timp real și permanent cu persoanele carantinate sau izolate la domiciliu, precum și
pentru comunicarea în timp real și permanent a personalului propriu, se realizează în
mod direct..
(4) Perioada de valabilitate a contractelor încheiate conform alin. (3) nu va putea
depăși o lună de la data încetării stării de urgență.
(5) Pe perioada stării de urgență, achizițiile de echipamente necesare pentru
implementarea soluțiilor de comunicații și tehnologia informației necesare pentru
asigurarea de către Serviciul de Telecomunicații Speciale a desfășurării activității
instituțiilor publice implicate în combaterea pandemiei de coronavirus și limitarea
răspândirii acesteia, precum și achizițiile de echipamente, soluții și pachete software
necesare pentru proiectarea, implementarea și funcționarea sistemelor de
comunicații și aplicații informatice, necesare Ministerului Afacerilor Interne,
Ministerului Sănătății și autorităților locale, pentru a comunica în timp real și
permanent cu persoanele carantinate sau izolate la domiciliu, precum și pentru
comunicarea în timp real și permanent a personalului propriu, se realizează în mod
direct.
(6) Pe perioada stării de urgență, achizițiile de echipamente și soluții de comunicații
necesare activității instituțiilor publice implicate în combaterea pandemiei de
coronavirus și limitarea răspândirii acesteia, respectiv Ministerului Afacerilor Interne,
Ministerului Sănătății și autorităților locale, pentru comunicarea în timp real și
permanent a personalului propriu, se realizează în mod direct.

Art. 2
(1) În aplicarea art. 28 alin. (1) din Anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/2020 privind
instituirea stării de urgență pe teritoriul României, pe perioada stării de urgență,
achizițiile de materiale, medicamente și echipamente se realizează de către
direcțiile de sănătate publică, în mod direct.
(2) În aplicarea art. 28 alin. (2) din Anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/2020 privind
instituirea stării de urgență pe teritoriul României, pe perioada stării de urgență,
achizițiile de materiale medicamente și echipamente, se realizează de către
unitățile sanitare, în mod direct.
(3) În aplicarea art. 28 alin. (3) din Anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/2020 privind
instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, pe perioada stării de urgență,
ministerele cu sistem de sănătate propriu, pot face achiziţii în mod direct, prin
structuri desemnate în acest sens.
(4) Pe perioada stării de urgență, spitalele, direcțiile de sănătate publică județene și
a municipiului București, serviciile de ambulanță județene și serviciul de ambulanță
București Ilfov pot achiziționa direct aparatura medicală necesară diagnosticului și
tratamentului infecției cu COVID-19.
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(5) Pe perioada stării de urgență, în Ministerul Sănătății și unitățile aflate în
subordinea Ministerului Sănătății, finanțate integral de la bugetul de stat și venituri
proprii, respectiv subvenții, se poate angaja fără concurs, la nevoie, pe durată
determinată de 6 luni, personal necesar.
(6) Prevederile alin. (3) se aplică inclusiv Administrației Naționale a Penitenciarelor
și unităților subordonate acesteia, instituții aflate în subordinea Ministerului
Justiției.

Art. 3
(1) Achizițiile derulate conform prevederilor Decretului nr. 195/2020 privind
instituirea stării de urgență pe teritoriul României se realizează prin atribuirea
directă unui operator economic, fără să existe cerințe de publicare, termene limită,
număr minim de candidați/ofertanți care trebuie să fie consultați sau alte cerințe
procedurale.
(2) Entitățile care realizează achiziții în conformitate cu prevederile prezentei
ordonanțe au obligația de a întocmi o notă justificativă asupra necesității achiziției.
(3) Entitățile care realizează achiziții în conformitate cu prevederile prezentei
ordonanțe au obligația de a transmite Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, în
termen de maxim 30 de zile lucrătoare de la realizarea achizițiilor, informații cu
privire la:
a) număr contract/ comandă/ factură fiscală/ bon fiscal;
b) operatorul economic/contractant;
c) obiectul achiziției;
d) cantitatea și prețul unitar;
e) valoarea achiziției.

(4) Nerespectarea prevederilor alin. (2) și alin. (3) constituie contravenție și se
sancționează cu amendă între 5.000 lei și 30.000 lei.
(5) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se realizează ex post de către
persoane împuternicite în acest scop de Curtea de Conturi a României.
(6) Aplicarea sancţiunii cu amendă contravenţională se prescrie în termen de 36 de
luni de la data săvârşirii faptei.
(7) În aplicarea alin. (3) prevederile prezentei ordonanțe se completează cu
prevederile OG. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

Art. 4
Contractele încheiate pentru achizițiile derulate conform prevederilor Decretului nr.
195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României sunt asimilate
contractelor civile și se supun prevederilor Codului Civil.
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Art. 5
(1) Prin derogarea de la prevederile art. 41 din Anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/2020
privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, în materia achizițiilor
publice, achiziţiilor sectoriale a concesiunilor de lucrări şi concesiunilor de servicii nu
operează decăderea/întreruperea termenului de contestare împotriva actelor
autorităţilor/entităților contractante, pe perioada stării de urgență, rămânând
aplicabile prevederile Legii nr. 101/2016.
(2) Pentru achizițiile derulate conform prevederilor Decretului nr. 195/2020 privind

instituirea stării de urgență pe teritoriul României contractul se încheie de îndată cu
operatorul economic capabil să asigure livrările necesare în limitele tehnice și
temporale impuse de extrema urgență.

PRIM-MINISTRU
LUDOVIC ORBAN
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