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GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

HOTĂRÂRE 

privind organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate şi 

pentru modificarea și completarea unor acte normative 

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată şi al art. 12 alin. (3) din Ordonanta de 

urgenta a Guvernului nr. 46/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului 

Național pentru Achiziții Centralizate, 

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

Capitolul I 

Dispoziții generale 

Art. 1.   

(1) Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate, denumit în continuare ONAC, este instituţie 

publică, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Finanţelor Publice, finanţată integral 

de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice. 

(2) ONAC este desemnat ca unitate de achiziții centralizate care furnizează activități potrivit 

prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2018, denumită în continuare ordonanța 

de urgență. 

(3) ONAC are sediul în municipiul Bucureşti, Bulevardul Libertăţii nr. 16, sectorul 5. Sediul ONAC 

se poate modifica, în condiţiile legii. 

Art. 2.   

(1) În exercitarea atribuţiilor sale, ONAC colaborează cu ministere şi organe de specialitate din 

subordinea Guvernului, cu alte instituţii publice şi cu alte organisme, cu partenerii de dialog 

social. 

(2) În vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, ONAC poate încheia protocoale de 

cooperare/colaborare cu alte instituţii publice sau alte persoane juridice de drept public sau 

privat, din țară sau din străinătate. 
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Capitolul II 

Funcţii şi atribuții 

Art. 3.   

(1) În calitate de unitate de achiziții centralizate, ONAC îndeplineşte următoarele funcţii: 

a) de strategie, prin care se asigură elaborarea şi implementarea strategiei grupelor de 

produse si servicii, astfel încât sa asigure îndeplinirea obiectivelor principale ale 

ONAC, prevăzute la art. 4 din ordonanța de urgență; 

b) de organizare și implementare a procedurilor de atribuire centralizate; 

c) de administrare şi de gestionare eficientă, transparentă, cu respectarea dispoziţiilor 

legale în vigoare, a bunurilor, bugetelor şi fondurilor alocate;  

d) de asistență de specialitate pentru autoritățile contractante în legătură cu încheierea 

contractelor subsecvente de achiziții publice având ca obiect produsele și serviciile 

achiziționate în sistem centralizat. 

(2) Principiile care stau la baza activităţii ONAC sunt următoarele: 

a) organizarea procedurilor de atribuire centralizate în condiții de eficiență economică și 

cu respectarea legii și a bunelor practici în materie; 

b) independenţa în exercitarea atribuţiilor; 

c) transparenţa activităţii în domeniul sau de activitate; 

d) întărirea autorităţii instituţiei. 

(3) În realizarea funcţiilor sale, ONAC îndeplinește atribuţiile prevăzute în Ordonanța de urgență 

a Guvernului nr. 46/2018. 

(4) ONAC îndeplineşte toate atribuţiile şi are toate competenţele conferite prin legi sau prin alte 

acte normative în vigoare. 
 

Capitolul III 

 Organizarea ONAC 

Art. 4.   

(1) ONAC are structura organizatorică prevăzută în Anexa nr. 1. 

(2) În cadrul structurii organizatorice prevăzute la alin. (1), prin ordin al președintelui ONAC, 

denumit în continuare președinte, se pot organiza servicii, birouri, compartimente şi colective 

temporare şi se poate stabili numărul total al posturilor, numărul posturilor de conducere şi 

numărul posturilor de execuţie, în condiţiile legii. 

(3) Personalul ONAC este compus din funcţionari publici şi/sau din personal contractual. 

(4) Personalul din cadrul ONAC se numeşte în funcţie, în condiţiile legii, prin ordin al 

preşedintelui. 

(5) Numărul maxim de posturi al ONAC este de 43, exclusiv demnitarul. 

Art. 5.   

(1) Statul de funcţii al ONAC se aprobă prin ordin de către președinte. 
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(2) Atribuţiile şi răspunderile structurilor din cadrul ONAC se stabilesc, în conformitate cu 

structura organizatorică prevăzută în Anexa nr. 1, prin regulamentul de organizare şi funcţionare 

al ONAC, aprobat prin ordin al președintelui. 

(3) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului din ONAC se stabilesc prin 

fişa postului pe baza regulamentului de organizare şi funcţionare, care se semnează de salariat 

şi se aprobă în condiţiile legii. 

(4) Funcția de audit public intern se asigură de structura de audit public intern organizată la 

nivelul ordonatorului principal de credite potrivit prevederilor Legii nr. 672/2002 privind auditul 

public intern, cu modificările și completările ulterioare. 

Capitolul IV 

Conducerea ONAC 

Art. 6.   

(1) ONAC este condusă de un președinte, cu rang de secretar de stat, numit şi eliberat din 

funcţie prin decizie a prim-ministrului României, la  propunerea ministrului finanțelor publice, în 

condițiile art. 11 alin. (2) și  (4) din ordonanța de urgență. 

(2) Președintele este, potrivit legii, ordonator terțiar de credite și poate delega această calitate 

către persoane cu funcţii de conducere din cadrul ONAC, în condiţiile legii. Prin actul de delegare 

se precizează limitele şi condiţiile delegării. 

(3) Preşedintele răspunde în faţa ministrului finanţelor publice pentru întreaga sa activitate. 

(4) În exercitarea atribuţiilor sale, președintele emite ordine și instrucțiuni, în condițiile legii. 

(5) Președintele reprezintă instituţia în exercitarea atribuţiilor sale, îndeplinind următoarele 

atribuţii principale: 

a) aprobă strategiile de dezvoltare instituţională a ONAC, programele de activitate şi 

programele de cooperare; 

b) aprobă planul si raportul anual de activitate al ONAC; 

c) fundamentează şi elaborează propuneri pentru bugetul anual, pe care le înaintează 

Ministerului Finanțelor Publice; 

d) urmăreşte proiectarea şi realizarea investiţiilor din cadrul ONAC, în limita bugetului 

aprobat; 

e) reprezintă interesele instituţiei în raporturile cu terţe persoane fizice sau juridice din ţară 

şi din străinătate; 

f) coordonează activitatea desfășurată în cadrul ONAC; 

g) îndeplinește atribuțiile conducătorului autorității contractante stabilite prin actele 

normative în domeniul achizițiilor publice; 

h) semnează acordurile-cadru încheiate de ONAC pentru utilizatori ca rezultat al 

procedurilor de atribuire centralizate. 

(7) Președintele îndeplineşte şi alte atribuţii specifice, stabilite prin alte acte normative, precum 

şi alte atribuţii stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice. 
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(8) În cazul în care preşedintele, din motive întemeiate, nu îşi poate exercita atribuţiile, deleagă 

prin ordin, persoane cu funcţii de conducere din cadrul ONAC, să exercite aceste atribuţii, cu 

informarea ministrului finanţelor publice. 

Art. 7.   

(1) ONAC are în dotare un parc auto, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, numărul de mijloace 

de transport fiind prevăzut în anexa nr. 2. 

(2) Consumul de carburanți este cel prevăzut în anexa nr.2. 

(3) Persoanele care prin lege au dreptul de a utiliza mijloacele de transport din dotarea ONAC, 

precum şi alte persoane pot folosi mijloacele de transport din parcul propriu al ONAC, în baza 

permisului de conducere pe care îl posedă, cu aprobarea ordonatorului terțiar de credite. 

 

Capitolul IV 

Dispoziţii tranzitorii şi finale 

 

Art. 8.  Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcționarea Ministerului 

Finanţelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 28 ianuarie 

2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum 

urmează: 

1. La articolul 2 alineatul (2), după litera dd) se introduce o nouă literă, litera ee), cu următorul 

cuprins: 

 "ee) de unitate de achiziții centralizate realizate prin ONAC.”  

2. La articolul 7, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 "(3) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Finanţelor Publice este 

de 1912, exclusiv demnitarii." 

3. La articolul 13, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul 

cuprins: 

 "(9) În subordinea Ministerului Finanţelor Publice se organizează şi funcţionează Oficiul 

National pentru Achiziții Centralizate, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral 

din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice." 

4. Anexele nr.1 - 3 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr.3 - 5 la prezenta hotărâre. 

 

Art. 9.  Anexa nr.8 la Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr. 473 din 30 iulie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se înlocuieşte cu anexa nr. 6 

la prezenta hotărâre. 

Art. 10.  Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea şi funcţionarea 

Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
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nr. 645 din 25 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se înlocuieşte cu anexa 

nr. 7 la prezenta hotărâre. 

Art. 11.  Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr. 817/2017 privind structura organizatorică şi 

numărul de posturi ale Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar, 

înfiinţată prin reorganizarea Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei 

Contabile şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind 

organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 920 din 23 noiembrie 2017, se înlocuieşte cu anexa nr. 8 la prezenta 

hotărâre. 

Art. 12.  Anexele nr. 1 - 8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

PRIM-MINISTRU, 

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ 


