
ORDIN nr. 2266 din 6 iunie 2012 privind aprobarea modelelor de documentaţii 
standardizate aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie de lucrări 

publice pentru proiectele de "proiectare şi execuţie de staţie de tratare a apei/staţie de 
epurare de ape reziduale", "execuţie de reţele de canalizare şi reţele de alimentare cu 

apă", "proiectare şi execuţie de staţie de sortare, compostare şi tratare mecano-
biologică a deşeurilor", "execuţie de depozit conform de deşeuri" 

 
Având în vedere prevederile: 
- 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 şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică 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, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
luând în considerare: 
- necesitatea standardizării documentaţiei aferente procedurilor de atribuire a contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii, angajament asumat în cadrul discuţiilor cu Comisia Europeană; 
- necesitatea fluidizării şi perfecţionării sistemului achiziţiilor publice pentru îmbunătăţirea 
gradului de absorbţie a fondurilor comunitare alocate României; 
- prevenirea apariţiei erorilor în procesul de atribuire a contractelor de achiziţii publice, 
În temeiul prevederilor: 
- art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2005 privind înfiinţarea Autorităţii 
Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, aprobată cu modificări 
prin Legea nr. 111/2006, cu modificările ulterioare; 
- art. 16 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 544/2012 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Mediului şi Pădurilor, 
ministrul mediului şi pădurilor şi preşedintele Autorităţii Naţionale pentru 
Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice emit următorul ordin: 

Art. 1 
Se aprobă modelele de documentaţii standardizate aferente procedurilor de atribuire a 
contractelor de achiziţie de lucrări publice pentru proiectele de "proiectare şi execuţie de staţie 
de tratare a apei/staţie de epurare de ape reziduale", "execuţie de reţele de canalizare şi reţele 
de alimentare cu apă", "proiectare şi execuţie de staţie de sortare, compostare şi tratare 
mecano-biologică a deşeurilor", "execuţie de depozit conform de deşeuri", finanţate din fonduri 
publice, prevăzute în anexele nr. 1-4. 

Art. 2 
Autorităţile contractante care implementează proiecte din domeniul infrastructurii de mediu 
prevăzute în acest ordin au obligaţia utilizării acestor documentaţii începând cu data intrării în 
vigoare a prezentului ordin, prin transmiterea lor în Sistemul electronic de achiziţii publice în 
vederea iniţierii procedurii de atribuire. 

Art. 3 
Anexele 1-4*) fac parte integrantă din prezentul ordin. 

Art. 4 
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
-****- 

Ministrul mediului şi pădurilor, 
Rovana Plumb 

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea 
şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, 

Lucian Dan Vlădescu 



___ 
*) Anexele nr. 1-4 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 bis, care se 
poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", 
Bucureşti, şos. Panduri nr. 1. 
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 410 din data de 20 iunie 2012 
 


