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DECIZIA Nr.  

din data de 22.12.2022  
                                          privind anularea procedurii proprii de atribuire  
                             „Achizitie servicii monitorizare si paza pentru anul 2023”  
 
 
Directorul General al Agenţiei pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, numit prin Ordinul 
Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 1386/R/03.10.2022; 
 
Având în vedere că până la termenul limită de depunere a ofertelor- 21.12.2022, ora 23:59 nu a 
fost primită nici o ofertă la procedura proprie având ca obiect „achiziție servicii monitorizare si 
paza pentru anul 2023”  
  
În baza Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, a 
H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului cadru din Legea nr. 98/2016 
privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare precum și a Ordinului 
M.A.D.R. nr. 334/27.10.2022 privind aprobarea Procedurii proprii privind achiziția publică de 
servicii din categoria celor cuprinse în Anexa nr. 2 la Legea achizițiilor publice nr. 98/2016;   
  
În temeiul O.U.G. nr. 41/2014, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru 
Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi 
Pescuit, aprobată prin Legea nr. 43/2015, cu modificările ulterioare, emite următoarea:  
  
  
                                   DECIZIE  
  
Art.1. Se dispune anularea procedurii proprii de atribuire având ca obiect „achiziție servicii 
monitorizare si paza pentru anul 2023” , inițiată prin publicarea, în data de 16.12.2022, pe site-
ul www.afir.info a Anunuțului Publicitar nr. 17917/16.12.2022.  
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Art.2. Anularea procedurii are loc în conformitate cu prevederile punctului 12 alin. (1) din 
Procedura proprie privind achiziția publică de servicii din categoria celor cuprinse în Anexa 2 la 
Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice aprobată prin OMADR nr. 334/27.10.2022, fiind 
îndeplinite condițiile prevăzute de art. 212 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și 
completările ulterioare, respectiv nu a fost depusă nici o ofertă. 
 
Art.3. Se dispune reluarea procedurii proprii de atribuire având ca obiect „achiziție servicii 
monitorizare si paza pentru anul 2023”  în aceleași condiții. 
 
Art 4. Serviciul Achiziții Publice din cadrul Direcției Economice va face publică prezenta Decizie 
de anulare prin publicarea pe site-ul www.afir.info, în secțiunea dedicată procedurii. 
 
 
Întocmit,  
 
Comisia de evaluare: 
 
Președinte fără drept de vot                   
Marius IANCU 

 
 
 

Membru                                     Membru                                     Membru 
Mihai POPOVICI                       Daniela PARASCHIV                 Marian CHIVU 
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