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Nr.1230/CN/15.03.2019 
 

 

COMUNICAT 
 

 

  Având în vedere utilizatorii înscriși în Registrul utilizatorilor din 

platforma SEAP, vă aducem la cunoștință următoarele:  

 

 În acest moment, utilizatorii înscriși în Registrul 

Utilizatorilor au dreptul de a achiziționa produse/servicii în 

sistem clasic, prevalându-se de prevederile art. 6 alin. (2) din 

O.U.G. nr. 46/2018, până la momentul în care O.N.A.C. decide 

și informează asupra produsului/serviciului care va face obiectul 

procedurii de atribuire centralizate.  

 

 Din coroborarea dispozițiilor art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 

98/2016 (au calitatea de autoritate contractantă autorităţile şi 

instituţiile publice […] locale, precum şi structurile din 

componenţa acestora care au delegată calitatea de ordonator de 

credite şi care au stabilite competenţe în domeniul achiziţiilor 

publice) cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. g) din O.U.G. nr. 46/2018 

sus-menționate, rezultă că autoritățile publice locale se 

încadrează în categoria utilizatorilor secundari. În acest 

context, autoritățile publice locale deja înregistrate ca utilizatori 

principali în Registrul utilizatorilor au dreptul să-și modifice, în 

platforma SEAP, încadrarea în utilizator secundar, astfel: 

Utilizatorul se autentifica in platforma SEAP; 

Utilizatorul navigheaza la Editează profil -> Secțiunea 

Informații Generale -> Modifică 
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Utilizatorul va bifa TIP UTILIZATOR ONAC conform încadrării 

specifice instituției. 

 

 
Utilizatorul va salva modificările apăsând pe butonul Salvează 

 

 
 

 Utilizatorii secundari nu au obligația înscrierii în Registrul 

Utilizatorilor. Pașii de urmat pentru instituțiile care NU doresc 

înscrierea în Registrul Utilizatorilor sunt: 

Utilizatorul se autentifica in platforma SEAP; 

Utilizatorul navigheaza la Editează profil -> Secțiunea 

Informații Generale -> Modifică 

 
 

Utilizatorul va bifa NU în secțiunea ÎNREGISTRARE ÎN 

REGISTRUL UTILIZATORILOR ONAC. 

 

 
Utilizatorul va salva modificările apăsând pe butonul Salvează 
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 Prin excepție de la art.6 alin. (1) din O.U.G. nr. 46/2018, utilizatorii 
principali NU au obligația de a realiza achizițiile de produse/ servicii în 
sistem centralizat, în cazul în care realizează aceste achiziții într-o altă 
modalitate, exceptată de la aplicarea dispozițiilor Legii nr. 98/2016, cu 
modificările și completările ulterioare sau prin aplicarea prevederilor 
art.6 alin. (4) din O.U.G. nr. 46/2018 “(4) Prin excepţie de la 
prevederile alin. (1), utilizatorii principali nu au obligaţia de a realiza 
achiziţiile de produse şi servicii achiziţionate în sistem centralizat    
într-una dintre modalităţile prevăzute la alin. (1) în cazul în care 
realizează aceste achiziţii: 
a) într-o altă modalitate exceptată de la aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 

98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, sau prin 
aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
71/2012 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca unitate de 
achiziţii publice centralizată, aprobată cu completări prin Legea nr. 
184/2013, cu modificările ulterioare; 

b) prin intermediul unei alte unităţi de achiziţii centralizate dintr-un alt 
stat membru al Uniunii Europene, potrivit prevederilor art. 46 alin. 
(1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările 
ulterioare.” 

 

 Subliniem că responsabilitatea încadrării finale în tipul de utilizator, 

respectiv principal sau secundar, revine fiecărei autorități contractante 

și nu O.N.A.C, acesta având doar obligația înființării și menținerii 

Registrului utilizatorilor în conformitate cu dispozițiile art.9 alin.(1) din 

O.U.G nr. 46/2018.  

 
 

 

 

PREȘEDINTE, 

 

Cornelia NAGY 
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