Potrivit art. 12 alin. (3) din Legea nr. 24/2000, ordinele emise de conducătorii
organelor administraţiei publice centrale de specialitate intră în vigoare la data publicării
în Monitorul Oficial al României, Partea I, dacă în cuprinsul lor nu este prevăzută o dată
ulterioară. Atunci când nu se impune ca intrarea în vigoare să se producă la data
publicării, în cuprinsul acestor acte normative trebuie să se prevadă că ele intră în vigoare
la o dată ulterioară stabilită prin text.
Astfel, având în vedere prevederile indicate anterior şi ţinând cont de principiul
aplicării imediate a legii civile noi, dispoziţiile Ordinului nr. 314/2010 privind punerea în
aplicare a certificatului de participare la licitaţii cu ofertă independentă au intrat în
vigoare la data publicării actului normativ în Monitorul Oficial al României, respectiv 20
octombrie 2010.
Prin urmare, în cazul procedurilor aflate în curs de derulare la momentul intrării în
vigoare a dispoziţiilor Ordinului nr. 314/2010, distingem următoarele două situaţii:
1.

Procedura de atribuire este în curs de derulare - înainte de data limită de

depunere a candidaturilor/ofertelor:
Autoritatea contractantă va transmite/publica o clarificare cu privire la
documentaţia de atribuire potrivit căreia legislaţia aplicată va fi completată şi cu
prevederile Ordinului nr. 314/2010, respectiv cu obligaţia ofertantului/candidatului de a
prezenta o declaraţie pe propria răspundere prin care se certifică faptul că participarea la
respectiva procedură este făcută în concordanţă cu regulile de concurenţă;
2.

Procedura de atribuire este în curs de derulare - ulterior datei limită de

depunere a candidaturilor/ofertelor:
Prevederile Ordinului nr. 314/2010 nu sunt aplicabile întrucât prezentarea
declaraţiei pe propria răspundere prin care se certifică faptul că participarea la respectiva
procedură este făcută în concordanţă cu regulile de concurenţă vizează acte/acţiuni ale
ofertantului/candidatului care sunt anterioare momentului la care se afla procedura de
achiziţie la data intrării în vigoare a actului normativ menţionat.

