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achiziții publice - modificări legislative publicate în aprilie 2020 

Decretul Președintelui României nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe 
teritoriul României a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din data de 14 aprilie 2020, 

intrând în vigoare începând cu 15 aprilie 2020. 

Decretul conține o serie de măsuri aplicabile domeniului achizițiilor publice, și anume: 

 autoritățile contractante, inclusiv entitățile juridice în care statul este acționar majoritar, deci nu doar 
autoritățile publice centrale, cum se preciza în Decretul Președintelui României nr. 195/2020, au dreptul de a 
achiziționa direct materiale și echipamente necesare prevenirii și combaterii COVID-19, cu depășirea pragului 
valoric stabilit de art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, în limita fondurilor bugetare 
repartizate cu această destinație (art. 15 din Decret); 

 în cazul achiziției de medicamente de către unitățile sanitare pentru tratarea pacienților cu COVID-19, prețurile 
medicamentelor pot depăși prețurile maximale aprobate de Ministerul Sănătății; 

 asigurarea sumelor necesare pentru achiziționarea de către direcțiile de sănătate publică de materiale și 
echipamente de protecție necesare în perioada pandemiei se realizează prin alocarea de către Ministerul 
Sănătății, în bugetul direcțiilor de sănătate publică, a sumelor cu această destinație, urmând ca achiziția să se 
realizeze de către direcțiile de sănătate publică prin achiziții directe, în condițiile art. 15 din Decret; 

 asigurarea sumelor necesare pentru achiziționarea de către unitățile sanitare de materiale, echipamente de 
protecție și medicamente necesare în perioada pandemiei se realizează prin alocarea de către Ministerul 
Sănătății în bugetul unităților sanitare din subordine a sumelor cu această destinație, urmând ca achiziția să se 
realizeze prin procedură de achiziție directă, în condițiile art. 15 din Decret; 

 asigurarea sumelor necesare pentru achiziționarea de către unitățile sanitare care nu sunt în subordinea 
Ministerului Sănătății de materiale, echipamente de protecție și medicamente necesare în perioada pandemiei 
se realizează prin alocarea de către ordonatorul principal de credite în bugetul acestor unități a sumelor cu 
această destinație, urmând ca achiziția să se realizeze prin procedură de achiziție directă, în condițiile art. 15 
din Decret; 

 ministerele cu sistem de sănătate propriu pot face achiziții directe de produse și servicii, în condițiile art. 15 din 
Decret, pentru unitățile sanitare proprii, atât din bugetele ministerelor de resort, cât și din cele ale unităților 
sanitare; 

 pe durata stării de urgență pentru asigurarea continuității hrănirii deținuților și igienei individuale 
corespunzătoare, unitățile subordonate Administrației Naționale a Penitenciarelor pot achiziționa direct, în 
condițiile art. 15 din Decret, alimente, articole de curățenie și igienă individuală destinate persoanelor private 
de libertate, cu autorizarea prealabilă a directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor; 
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 pentru prevenirea răspândirii COVID-19 în rândul efectivelor de deținuți și al personalului din unitățile 
sistemului penitenciar, pe durata stării de urgență, penitenciarele-spital pot achiziționa direct, pentru unitățile 
arondate, în condițiile art. 15 din Decret, materiale și echipamente necesare prevenirii și combaterii COVID-19, 
din fondurile încasate în baza contractelor de prestări de servicii medicale, cu autorizarea prealabilă a 
directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor. 

 
 


