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Parlamentul României adopt& prezenta lege.
CAP. I
Dispozi'ii generale
SEC(IUNEA 1
Obiect, scop )i principii
ART. 1
Prezenta lege reglementeaz* modul de realizare a
achizi+iilor publice, procedurile de atribuire a contractelor de
achizi,ie public- .i de organizare a concursurilor de solu/ii,
instrumentele 0i tehnicile specifice care pot fi utilizate
pentru atribuirea contractelor de achizi1ie public2, precum 3i
anumite aspecte specifice în leg4tur5 cu executarea contractelor
de achizi6ie public7.
ART. 2
(1) Scopul prezentei legi îl constituie asigurarea cadrului
legal necesar pentru a realiza achizi8ionarea de bunuri,
servicii 9i lucr:ri în condi;ii de eficien<= economic> ?i
social@.
(2) Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de
achiziAie publicB Ci a organizDrii concursurilor de soluEii
sunt:
a) nediscriminarea;

b)
c)
d)
e)
f)

tratamentul egal;
recunoaterea reciproc;
transparena;
propor ionalitatea;
asumarea rspunderii.

SECIUNEA a 2-a
Definiii
ART. 3
(1) În sensul prezentei legi, termenii i expresiile de mai
jos au urmtoarele semnifica ii:
a) abatere profesional - orice comportament culpabil care
afecteaz credibilitatea profesional a operatorului economic în
cauz , cum ar fi înclcri ale drepturilor de proprietate
intelectual, svârite cu intenie sau din culp grav,
inclusiv înclcri ale normelor de deontologie în sensul strict
al profesiei creia îi aparine acest operator;
b) achiziie sau achiziie public - achiziia de lucrri,
de produse sau de servicii prin intermediul unui contract de
achiziie public de c!tre una ori mai multe autorit"#i
contractante de la operatori economici desemna$i de c%tre
acestea, indiferent dac& lucr'rile, produsele sau serviciile
sunt destinate ori nu realiz(rii unui interes public;
c) acord-cadru - acordul încheiat în form) scris* între una
sau mai multe autorit+,i contractante -i unul ori mai mul.i
operatori economici care are ca obiect stabilirea termenilor /i
condi0iilor care guverneaz1 contractele de achizi2ie public3 ce
urmeaz4 a fi atribuite într-o anumit5 perioad6, în special în
ceea ce prive7te pre8ul 9i, dup: caz, cantit;<ile avute în
vedere;
d) activit=>i de achizi?ie auxiliare - activit@Ai care
constau în furnizarea de asistenBC Di suport pentru activitEFile
de achiziGie, în special infrastructura tehnicH care sI permitJ
autoritKLilor contractante atribuirea de contracte de achiziMie
publicN sau încheierea de acorduri-cadru pentru lucrOri, produse
ori servicii, sau asistenPQ Ri consiliere cu privire la
desfSTurarea ori structurarea procedurilor de achiziUie publicV,
sau pregWtirea Xi administrarea procedurilor de atribuire în
numele Yi în beneficiul autoritZ[ii contractante în cauz\;
e) activit]^i de achizi_ie centralizate - activit`aile
desfbcurate de o unitate de achizidii centralizate în mod
permanent prin achizieia în nume propriu de produse fi/sau
servicii destinate unei/unor alte autoritghi contractante, ori
prin atribuirea de contracte de achiziiie publicj sau încheierea

de acorduri-cadru pentru lucrri, produse ori servicii în numele
i pentru o alt /alte autoritate/autoriti contractante;
f) anun de intenie valabil în mod continuu - anunul de
intenie publicat de autoritatea contractant ca modalitate de

ini iere a unei proceduri de atribuire pentru achizi ia de
servicii sociale ori alte servicii specifice, prev zute în anexa
nr. 2, alternativ anunului de participare, în cuprinsul cruia
se face referire în mod specific la categoriile de servicii care
fac obiectul contractelor ce urmeaz s fie atribuite, se indic
faptul c respectivele contracte sunt atribuite fr publicarea
ulterioar a unui anun de participare i se invit operatorii
economici interesai s îi exprime în scris interesul pentru
participarea la procedura de atribuire;
g) candidat - orice operator economic care a depus o
solicitare de participare în cadrul unei proceduri de licitaie
restrâns, negociere competitiv, dialog competitiv sau
parteneriat pentru inovare ori care a fost invitat s participe
la o procedur! de negociere f"r# publicare prealabil$;
h) cerin%e de etichetare - cerin&ele care trebuie s' fie
îndeplinite de lucr(ri, produse, servicii, procese sau proceduri
pentru a ob)ine o anumit* etichet+;
i) ciclu de via,- - ansamblul etapelor succesive .i/sau
interdependente, care includ cercetarea /i dezvoltarea care
urmeaz0 a fi efectuate, produc1ia, comercializarea 2i condi3iile
acesteia, transportul, utilizarea 4i între5inerea, pe toat6
durata existen7ei unui produs ori a unei lucr8ri sau a prest9rii
unui serviciu, de la achizi:ia materiilor prime ori generarea
resurselor pân; la eliminare, cur<=area amplasamentului >i
încheierea serviciului sau a utiliz?rii;
j) concursuri de solu@ii - procedurile care permit
autoritABii contractante sC achiziDioneze, în special în
domeniul amenajErii teritoriului Fi urbanismului, al
arhitecturii Gi ingineriei sau al prelucrHrii datelor, un plan
ori un proiect selectat de un juriu pe baze concurenIiale, cu
sau fJrK acordarea de premii;
k) construcLie - rezultatul unui ansamblu de lucrMri de
construcNii de clOdiri sau lucrPri de geniu civil, care poate
îndeplini prin el însuQi o funcRie economicS sau tehnicT;
l) contract de achiziUie publicV - contractul cu titlu
oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ,
încheiat în scris între unul sau mai mulWi operatori economici
Xi una ori mai multe autoritYZi contractante, care are ca obiect
execu[ia de lucr\ri, furnizarea de produse sau prestarea de
servicii;
m) contract de achizi]ie public^ de lucr_ri - contractul de
achizi`ie publica care are ca obiect: fie exclusiv execubia, fie
atât proiectarea, cât ci execudia de lucreri în legfturg cu una

dintre activit ile prevzute în anexa nr. 1; fie exclusiv
execuia, fie atât proiectarea, cât i execuia unei
construcii; fie realizarea, prin orice mijloace, a unei
construcii care corespunde cerinelor stabilite de autoritatea
contractant care exercit o influen
determinant asupra
tipului sau proiectrii construciei;
n) contract de achiziie public de produse - contractul de
achiziie public care are ca obiect achiziia de produse prin
cumprare, inclusiv cu plata în rate, închiriere, leasing cu sau
fr opiune de cumprare ori prin orice alte modaliti
contractuale în temeiul crora autoritatea contractant
beneficiaz de aceste produse, indiferent dac dobânde te sau nu
proprietatea asupra acestora; contractul de achizi!ie public" de
produse poate include, cu titlu accesoriu, lucr#ri ori
opera$iuni de amplasare %i de instalare;
o) contract de achizi&ie public' de servicii - contractul de
achizi(ie public) care are ca obiect prestarea de servicii,
altele decât cele care fac obiectul unui contract de achizi*ie
public+ de lucr,ri potrivit lit. m);
p) contract pe termen lung - contractul de achizi-ie public.
încheiat pe o durat/ de cel pu0in 5 ani care cuprinde durata de
execu1ie a lucr2rilor ori a construc3iei, dac4 acesta are o
component5 care const6 în execu7ie de lucr8ri ori a unei
construc9ii, precum :i durata de prestare a serviciilor,
stabilite astfel încât contractantul s; ob<in= un profit
rezonabil;
q) contractant - orice operator economic care este parte la
un contract de achizi>ie public?;
r) CPV - nomenclatorul de referin@A în domeniul achiziBiilor
publice, adoptat prin Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 al
Parlamentului European Ci al Consiliului din 5 noiembrie 2002
privind Vocabularul comun privind achiziDiile publice (CPV);
s) DUAE - documentul unic de achiziEii european furnizat în
format electronic prin utilizarea formatului standard stabilit
de Comisia EuropeanF, constând în declaraGia pe propria
rHspundere a operatorului economic cu privire la îndeplinirea
criteriilor de calificare Ii selecJie;
t) e-Certis - sistemul electronic implementat Ki administrat
de Comisia EuropeanL cuprinzând informaMii privind certificate
Ni alte documente justificative solicitate în mod obiOnuit de
autoritPQile contractante în cadrul procedurilor de atribuire;
u) etichetR - orice document, certificat sau atestare care
confirmS cT lucrUri, produse, servicii, procese sau proceduri
îndeplinesc anumite cerinVe;
v) evaluare tehnicW europeanX - evaluarea documentatY a
performanZelor unui produs pentru construc[ii, în ceea ce
prive\te caracteristicile esen]iale ale acestuia, în

conformitate cu respectivul document de evaluare european,
astfel cum este definit în art. 2 pct. 12 din Regulamentul (UE)
nr. 305/2011 al Parlamentului European i al Consiliului din 9
martie 2011 de stabilire a unor condiii armonizate pentru
comercializarea produselor pentru construc ii i de abrogare a
Directivei 89/106/CEE a Consiliului;
w) furnizor - entitatea care pune la dispoziia unui
contractant produse, inclusiv servicii de instalare sau
amplasare a acestora, dac este cazul, ori care presteaz
servicii ctre acesta, care nu are calitatea de subcontractant;
x) furnizor de servicii de achiziie - o persoan de drept
public sau de drept privat care ofer pe pia
activit i de
achiziie auxiliare;
y) document al achiziiei - anunul de participare,
documentaia de atribuire, precum i orice document suplimentar
emis de autoritatea contractant sau la care aceasta face
trimitere pentru a descrie ori stabili elemente ale achiziiei
sau ale procedurii de atribuire;
z) documentaia de atribuire - documentul achiziiei care
cuprinde cerinele, criteriile, regulile i alte informaii
necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare
complet, corect i explicit cu privire la cerine sau
elemente ale achizi iei, obiectul contractului !i modul de
desf"#urare a procedurii de atribuire, inclusiv specifica$iile
tehnice ori documentul descriptiv, condi%iile contractuale
propuse, formatele de prezentare a documentelor de c&tre
candida'i/ofertan(i, informa)iile privind obliga*iile generale
aplicabile;
aa) inovare - realizarea unui produs, serviciu sau proces
nou ori care este îmbun+t,-it în mod semnificativ, inclusiv
procese de produc.ie sau de construc/ie, noi metode de
comercializare ori noi metode organizatorice în activitatea
comercial0, organizarea locului de munc1 sau rela2iile externe
ale organiza3iei, printre altele, cu scopul de a contribui la
solu4ionarea provoc5rilor societale sau de a sprijini strategia
Europa 2020 pentru o cre6tere inteligent7, ecologic8 9i
favorabil: incluziunii;
bb) licita;ie electronic< - procesul repetitiv desf=>urat
prin mijloace electronice dup? o evaluare ini@ialA completB a
ofertelor, în cadrul cCruia ofertanDii au posibilitatea de a
reduce preEurile prezentate Fi/sau de a îmbunGtHIi alte valori
ale unor elemente ale ofertei, care permite clasificarea
ofertelor prin metode automate de evaluare;
cc) liste oficiale - listele administrate de organismele
competente, cuprinzând informaJii cu privire la operatorii
economici înscriKi pe liste Li care reprezintM un mijloc de

dovad a îndeplinirii cerinelor de calificare i selec ie
prevzute în liste;
dd) lot - fiecare parte din obiectul contractului de
achiziie public, obiect care este divizat pentru a adapta
dimensiunea obiectului contractelor individuale rezultate astfel
încât s corespund mai bine nevoilor autorit ii contractante,
precum i capacit ii întreprinderilor mici i mijlocii, sau pe
baze calitative, în conformitate cu diferitele meserii i
specializri implicate, pentru a adapta coninutul contractelor
individuale mai îndeaproape la sectoarele specializate ale IMMurilor sau în conformitate cu diferitele faze ulterioare ale
proiectului;
ee) lucrri de geniu civil - lucrrile de construcii
prevzute în cadrul claselor 45.21, 45.23, 45.24 i 45.25 din
anexa nr. 1, cu excepia celor care au ca obiect construcia de
cldiri;
ff) mijloace electronice - echipamente electronice de
procesare, inclusiv compresie digital, i stocare a datelor
emise, transmise i recepionate prin cablu, radio, mijloace
optice sau prin alte mijloace electromagnetice;
gg) ofertant - orice operator economic care a depus o ofert
în cadrul unei proceduri de atribuire;
hh) ofert - actul juridic prin care operatorul economic î i
manifest! voin"a de a se angaja din punct de vedere juridic
într-un contract de achizi#ie public$. Oferta cuprinde
propunerea financiar%, propunerea tehnic&, precum 'i alte
documente stabilite prin documenta(ia de atribuire;
ii) ofert) alternativ* - oferta care respect+ cerin,ele
minime -i eventualele cerin.e specifice prev/zute în documentele
achizi0iei, dar care propune o solu1ie diferit2 într-o m3sur4
mai mare sau mai mic5;
jj) operator economic - orice persoan6 fizic7 sau juridic8,
de drept public ori de drept privat, sau grup ori asociere de
astfel de persoane, care ofer9 în mod licit pe pia:; executarea
de lucr<ri =i/sau a unei construc>ii, furnizarea de produse ori
prestarea de servicii, inclusiv orice asociere temporar? format@
între douA ori mai multe dintre aceste entitBCi;
kk) parteneriat pentru inovare - procedura de atribuire
utilizatD de autoritatea contractantE pentru dezvoltarea Fi
achiziGia ulterioarH a unui produs, serviciu sau a unor lucrIri
inovatoare, în condiJiile în care soluKiile disponibile pe piaLM
la un anumit moment nu satisfac necesitNOile autoritPQii
contractante;
ll) persoane cu funcRii de decizie - conducStorul
autoritTUii contractante, membrii organelor decizionale ale
autoritVWii contractante ce au legXturY cu procedura de
atribuire, precum Zi orice alte persoane din cadrul autorit[\ii

contractante ce pot influena con inutul documentelor achiziiei
i/sau desfurarea procedurii de atribuire;
mm) referin tehnic - orice specifica ie elaborat de
organismele europene de standardizare, alta decât standardele
europene sau alte organiza ii care au activit i de
standardizare la care România este parte, în conformitate cu
proceduri adaptate în funcie de evoluia cerinelor pieei;
nn) Sistemul electronic de achiziii publice, denumit în
continuare SEAP - desemneaz sistemul informatic de utilitate
public, accesibil prin internet la o adres dedicat, utilizat
în scopul aplicrii prin mijloace electronice a procedurilor de
atribuire i în scopul publicrii anunurilor la nivel naional;

oo) scris() sau în scris - orice ansamblu de cuvinte sau
cifre care poate fi citit, reprodus i comunicat ulterior,
inclusiv informaii transmise i stocate prin mijloace
electronice;
pp) sistem dinamic de achizi ii - procesul de achizi!ie
organizat în integralitate prin mijloace electronice "i deschis,
pe întreaga sa perioad# de valabilitate, oric$rui operator
economic care îndepline%te criteriile de calificare &i selec'ie,
pentru achizi(ii de uz curent, ale c)ror caracteristici general
disponibile pe pia*+ satisfac necesit,-ile autorit./ii
contractante;
qq) solicitare de participare - solicitarea transmis0 de
operatorul economic împreun1 cu documentele necesare în vederea
îndeplinirii cerin2elor de calificare în prima etap3 în cadrul
unei proceduri de licita4ie restrâns5, negociere competitiv6,
dialog competitiv sau parteneriat pentru inovare;
rr) specifica7ii tehnice - cerin8e, prescrip9ii,
caracteristici de natur: tehnic; ce permit fiec<rui produs,
serviciu sau lucrare s= fie descris, în mod obiectiv, într-o
manier> corespunz?toare îndeplinirii necesit@Aii autoritBCii
contractante;
ss) specificaDie tehnicE comunF - o specificaGie tehnicH în
domeniul tehnologiei informaIiei Ji comunicaKiilor elaboratL în
conformitate cu articolele 13 Mi 14 din Regulamentul (UE) nr.
1.025/2012 al Parlamentului European Ni al Consiliului din 25
octombrie 2012 privind standardizarea europeanO, de modificare a
Directivelor 89/686/CEE Pi 93/15/CEE ale Consiliului Qi a
Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE,
2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE Ri 2009/105/CE ale
Parlamentului European Si ale Consiliului Ti de abrogare a
Deciziei 87/95/CEE a Consiliului Ui a Deciziei nr. 1.673/2006/CE
a Parlamentului European Vi a Consiliului;
tt) standard - o specificaWie tehnicX adoptatY ca standard
internaZional, standard european sau standard na[ional de c\tre

un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare
repetat sau continu , care nu este obligatorie;
uu) standard european - un standard adoptat de o organizaie
de standardizare european, care este pus la dispoziia
publicului;
vv) standard internaional - un standard adoptat de un
organism de standardizare internaional, care este pus la
dispoziia publicului;
ww) standard naional - un standard adoptat de un organism
de standardizare na ional, care este pus la dispozi ia
publicului;
xx) stat membru - orice stat membru al Uniunii Europene sau
al Spa iului Economic European;
yy) subcontractant - orice operator economic care nu este
parte a unui contract de achizi ie public i care execut
i/sau furnizeaz anumite pri ori elemente ale lucrrilor sau
ale construciei ori îndeplinesc activiti care fac parte din
obiectul contractului de achiziie public, rspunzând în faa
contractantului de organizarea i derularea tuturor etapelor
necesare în acest scop;
zz) TFUE - Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene;
aaa) Tratate - Tratatul privind Uniunea European i
Tratatul privind func ionarea Uniunii Europene;
bbb) unitate de achizi!ii centralizate - o autoritate
contractant" care furnizeaz# activit$%i de achizi&ie
centralizate 'i, dup( caz, activit)*i de achizi+ie auxiliare;
ccc) unitate opera,ional- separat. - structur/ din cadrul
autorit01ii contractante, separat2 din punct de vedere tehnic,
geografic sau organizatoric de alte structuri ale autorit34ii
contractante;
ddd) zile - zile calendaristice, cu excep5ia cazurilor în
care se prevede expres c6 sunt zile lucr7toare.
(2) Termenele prev8zute în cuprinsul prezentei legi se
calculeaz9 conform urm:toarelor reguli:
a) la calculul unui termen exprimat în zile, luni sau ani de
la un anumit eveniment ori act sau ac;iune, data la care se
produce respectivul eveniment, act ori ac<iune nu se ia în
considerare;
b) cu aplicarea în mod corespunz=tor a dispozi>iilor lit. a)
?i d), termenul exprimat în zile începe s@ curgA la începutul
primei ore a primei zile a termenului Bi se încheie la expirarea
ultimei ore a ultimei zile a termenului;
c) cu aplicarea în mod corespunzCtor a dispoziDiilor lit. a)
Ei d), termenul exprimat în luni sau ani începe sF curgG la
începutul primei ore a primei zile a termenului Hi se încheie la
expirarea ultimei ore a zilei care reprezintI ziua din ultima

lun sau an corespunz toare zilei în care a început s curg
termenul; dac, în cazul termenului exprimat în luni sau ani, în
luna în care se încheie termenul nu exist o zi corespunztoare
zilei în care a început s curg termenul, termenul se încheie
la expirarea ultimei ore a ultimei zile a lunii respective;
d) dac ultima zi a unui termen exprimat în zile, luni sau
ani este o zi de s rb toare legal , duminic sau sâmbt,
termenul se încheie la expirarea ultimei ore a urmtoarei zile
lucrtoare;
e) la calculul unui termen exprimat în zile lucrtoare se
aplic în mod corespunztor dispoziiile lit. a), b) i d), cu
deosebirea c zilele nelucrtoare din cadrul termenului nu se
iau în considerare.
SECIUNEA a 3-a
Autoriti contractante
ART. 4
(1) Au calitatea de autoritate contractant în sensul
prezentei legi:
a) autoritile i institu iile publice centrale sau locale,
precum !i structurile din componen"a acestora care au delegat#
calitatea de ordonator de credite $i care au stabilite
competen%e în domeniul achizi&iilor publice;
b) organismele de drept public;
c) asocierile formate de una sau mai multe autorit'(i
contractante dintre cele prev)zute la lit. a) sau b).
(la 22-12-2017 Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 4 ,
Sectiunea a 3-a , Capitolul I a fost modificat* de Punctul 1,
Articolul I din ORDONAN+A DE URGEN,- nr. 107 din 20 decembrie
2017, publicat. în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie
2017)
(2) Prin organisme de drept public în sensul alin. (1) lit.
b) se în/elege orice entit01i, altele decât cele prev2zute la
alin. (1) lit. a) care, indiferent de forma de constituire sau
organizare, îndeplinesc în mod cumulativ urm3toarele condi4ii:
a) sunt înfiin5ate pentru a satisface nevoi de interes
general, f6r7 caracter comercial sau industrial;
b) au personalitate juridic8;
c) sunt finan9ate, în majoritate, de c:tre entit;<i dintre
cele prev=zute la alin. (1) lit. a) sau de c>tre alte organisme
de drept public ori se afl? în subordinea, sub autoritatea sau
în coordonarea ori controlul unei entit@Ai dintre cele prevBzute
la alin. (1) lit. a) sau ale unui alt organism de drept public
ori mai mult de jumCtate din membrii consiliului de

administraie/organului de conducere sau de supraveghere sunt
numi i de ctre o entitate dintre cele prevzute la alin. (1)
lit. a) ori de ctre un alt organism de drept public.
(3) Se consider c nevoile de interes general, prevzute la
alin. (2) lit. a), au caracter industrial sau comercial, dac
entitatea înfiin at , în condi iile legii, de c tre o autoritate
contractant îndeplinete în mod cumulativ urmtoarele condiii:
a) funcioneaz în condiii normale de pia;
b) urmrete obinerea unui profit;
c) suport pierderile care rezult din exercitarea
activitii sale.
(la 22-12-2017 Articolul 4 din Sectiunea a 3-a , Capitolul I
a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANA DE
URGEN nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017)
SEC!IUNEA a 4-a
Domeniu de aplicare
Praguri
ART. 5
Dispozi"iile prezentei legi sunt aplicabile contractelor de
achizi#ie public$, acordurilor-cadru %i concursurilor de
solu&ii.
ART. 6
(1) Prezenta lege se aplic' pentru atribuirea de c(tre o
entitate juridic) f*r+ calitate de autoritate contractant, a
unui contract de lucr-ri, în cazul în care se îndeplinesc în mod
cumulativ urm.toarele condi/ii:
a) contractul este finan0at/subven1ionat în mod direct, în
propor2ie de mai mult de 50% din valoarea acestuia, de c3tre o
autoritate contractant4;
b) valoarea estimat5, f6r7 TVA, a contractului este egal8
sau mai mare decât pragul prev9zut la art. 7 alin. (1) lit. a);
c) contractul include una dintre activit:;ile men<ionate la
alin. (2).
(2) Activit=>ile care fac obiectul alin. (1) lit. c) sunt
urm?toarele:
a) lucr@ri de geniu civil;
b) lucrAri de construcBie pentru spitale, facilitCDi
destinate activitEFilor sportive, recreative Gi de agrement,

cldiri ale instituiilor de înv mânt preuniversitar
universitar i cldiri de uz administrativ.

i

(3) Prezenta lege se aplic pentru atribuirea de c tre o
entitate juridic f r calitate de autoritate contractant a
unui contract de servicii, în cazul în care se îndeplinesc în
mod cumulativ urmtoarele condiii:
a) contractul este finanat/subvenionat în mod direct, în
proporie de mai mult de 50% din valoarea acestuia, de ctre o
autoritate contractant;
b) valoarea estimat, fr TVA, a contractului este egal
sau mai mare decât pragul prevzut la art. 7 alin. (1) lit.
b^1);
(la 22-12-2017 Litera b) din Alineatul (3) , Articolul 6 ,
Paragraful 1 , Sectiunea a 4-a , Capitolul I a fost modificat
de Punctul 3, Articolul I din ORDONANA DE URGEN nr. 107 din
20 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din
22 decembrie 2017)
c) contractul este în legtur
care face obiectul alin. (1).

cu un contract de lucr!ri

(4) Autorit"#ile contractante care finan$eaz%/subven&ioneaz'
contractele men(ionate la alin. (1) )i (3) au obliga*ia de a
urm+ri respectarea dispozi,iilor prezentei legi atunci când nu
atribuie ele însele contractul finan-at/subven.ionat sau atunci
când îl atribuie în numele /i pentru alte entit01i.
ART. 7
(1) Procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege,
pentru care este obligatorie publicarea unui anun2 de
participare 3i/sau de atribuire în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene, se aplic4 în cazul atribuirii contractelor de
achizi5ie public6/acordurilor-cadru a c7ror valoare estimat8,
f9r: TVA, este egal; sau mai mare decât urm<toarele praguri
valorice:
(la 22-12-2017 Partea introductiv= a Alineatului (1) din
Articolul 7 , Paragraful 1 , Sectiunea a 4-a , Capitolul I a
fost modificat> de Punctul 5, Articolul I din ORDONAN?A DE
URGEN@A nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicatB în MONITORUL
OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017)
a) 23.227.215 lei, pentru contractele de achiziCie
publicD/acordurile-cadru de lucrEri;
b) 600.129 lei, pentru contractele de achiziFie
publicG/acordurile-cadru de produse Hi de servicii;

b^1) 929.089 lei, pentru contractele de achiziii
publice/acordurile-cadru de produse i de servicii atribuite de
autorit ile contractante locale, aa cum sunt acestea definite
la art. 23 din Legea administraiei publice locale nr. 215/2001,
republicat, cu modificrile i complet rile ulterioare, precum
i de cele aflate în subordinea acestora;
(la 22-12-2017
Sectiunea a 4-a
Articolul I din
2017, publicat
2017)

Alineatul (1) din Articolul 7 , Paragraful 1 ,
, Capitolul I a fost completat de Punctul 4,
ORDONAN A DE URGEN
nr. 107 din 20 decembrie
în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie

c) 3.334.050 lei, pentru contractele de achiziie
public/acordurile-cadru de servicii care au ca obiect servicii
sociale i alte servicii specifice, prevzute în anexa nr. 2.
(2) Autoritatea contractant atribuie contractele de
achiziie public/acordurile-cadru i organizeaz concursurile
de soluii care privesc achiziii publice a cror valoare
estimat este mai mic decât pragurile corespunztoare prevzute
la alin. (1) prin aplicarea unei proceduri simplificate, cu
respectarea principiilor prevzute la art. 2 alin. (2).
(3) Prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi
se stabilesc condi iile !i modalit"#ile de aplicare a procedurii
simplificate prev$zute la alin. (2).
(4) Condi%iile &i modalit'(ile de aplicare a procedurii
simplificate prev)zute la alin. (2) presupun cel pu*in termene
mai scurte decât cele prev+zute în cuprinsul prezentei legi ,i
formalit-.i procedurale reduse fa/0 de cele prev1zute în
cuprinsul acesteia pentru atribuirea contractelor de achizi2ie
public3, acordurilor-cadru 4i concursurilor de solu5ii a c6ror
valoare estimat7 este mai mare decât pragurile corespunz8toare
prev9zute la alin. (1).
(5) Autoritatea contractant: are dreptul de a achizi;iona
direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimat< a
achizi=iei, f>r? TVA, este mai mic@ decât 132.519 lei, respectiv
lucrAri, în cazul în care valoarea estimatB a achiziCiei, fDrE
TVA, este mai micF decât 441.730 lei.

GHIJKLMNOP

Articolul 4 din Directiva nr. 24/2014 privind achiziQiile
publice Ri de abrogare a Directivei 2004/18/CE, publicatS în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 94 din 28 martie 2014,
cu modificTrile Ui completVrile aduse prin Regulamentul delegat
nr. 2170/2015 de modificare a Directivei 2014/24/UE a
Parlamentului European Wi a Consiliului în ceea ce priveXte

pragurile de aplicare pentru procedurile de atribuire a
contractelor de achiziii publice, publicat în Jurnalul Oficial
al Uniunii Europene nr. 307 din 25 noiembrie 2015 i
Regulamentul delegat (UE) nr. 2365/2017 al Comisiei din 18
decembrie 2017 de modificare a Directivei 2014/24/CE a
Parlamentului European i a Consiliului în ceea ce privete
pragurile de aplicare pentru procedurile de atribuire a
contractelor de achiziii publice, publicat în Jurnalul Oficial
al Uniunii Europene nr. 337 din 19 decembrie 2017, prevede:
„Prezenta directiv se aplic achiziiilor publice a cror
valoare estimat f r taxa pe valoarea ad ugat (TVA) este egal
sau mai mare decât urmtoarele praguri:
(a) 5 548 000 EUR, pentru contractele de achiziii publice
de lucrri;
(b) 144 000 EUR, pentru contractele de achiziii publice de
produse i de servicii atribuite de autoritile guvernamentale
centrale i concursurile de proiecte organizate de aceste
autoriti; în cazul în care sunt atribuite contracte de
achiziii publice de produse de ctre autoriti contractante
care îi desfoar activitatea în domeniul ap!r"rii, acest prag
se aplic# numai pentru contractele care au ca obiect produsele
men$ionate în anexa III;
(c) 221 000 EUR, pentru contractele de achizi%ii publice de
produse &i de servicii atribuite de autorit'(ile contractante
regionale )i locale *i concursurile de proiecte organizate de
aceste autorit+,i; pragul respectiv se aplic-, de asemenea,
contractelor de achizi.ii publice de produse atribuite de
autorit/0ile guvernamentale centrale care î1i desf23oar4
activitatea în domeniul ap5r6rii, în cazul în care respectivele
contracte se refer7 la produse care nu sunt men8ionate în anexa
III;
(d) 750 000 EUR pentru contractele de achizi9ii publice de
servicii pentru servicii sociale :i alte servicii specifice
enumerate în anexa XIV”.
Art. 15 din Directiva nr. 2014/25/UE privind achizi;iile
efectuate de entit<=ile care î>i desf?@oarA activitatea în
sectoarele apei, energiei, transporturilor Bi serviciilor
poCtale Di de abrogare a Directivei 2004/17/C?, publicatE în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 94 din 28 martie 2014,
cu modificFrile Gi completHrile aduse prin Regulamentul delegat
nr. 2171/2015 de modificare a Directivei 2014/25/UE a
Parlamentului European Ii a Consiliului în ceea ce priveJte
pragurile de aplicare pentru procedurile de atribuire a
contractelor de achiziKii publice, publicat în Jurnalul Oficial
al Uniunii Europene nr. 307 din 25 noiembrie 2015 Li
Regulamentul delegat nr. 2364/2017 de modificare a Directivei
2014/25/UE a Parlamentului European Mi a Consiliului în ceea ce

privete pragurile de aplicare pentru procedurile de atribuire a
contractelor de achiziii publice, publicat în Jurnalul Oficial
al Uniunii Europene nr. 337 din 19 decembrie 2017, prevede:
„Cu excep ia cazului în care sunt excluse în virtutea
excluderilor prevzute la articolele 18-23 sau în temeiul
articolului 34, privind desfurarea activitii în cauz,
prezenta directiv se aplic achizi iilor publice a c ror
valoare estimat fr taxa pe valoarea adugat (TVA) este egal
sau mai mare decât urmtoarele praguri:
(a) 414 000 EUR pentru contractele de achiziii de produse
i de servicii, precum i pentru concursurile de proiecte;
(b) 5 186 000 EUR pentru contractele de achiziii de
lucrri;
(c) 1 000 000 EUR pentru contractele de achiziii de
servicii pentru servicii sociale i alte servicii specifice
enumerate în anexa XVII”.
Potrivit Comunicrii Comisiei privind valorile
corespunztoare ale pragurilor prevzute în Directivele
2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE i 2009/81/CE ale
Parlamentului European i ale Consiliului (2017/C 438/01)
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 438 din 19
decembrie 2017, valorile corespunz!toare pragurilor prev"zute în
Directivele 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE, #i 2009/81/CE,
exprimate în alte monede na$ionale decât euro, sunt urm%toarele:
*T*
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Revizuirea pragurilor
ART. 8
(1) Pragurile valorice prevzute la art. 7 alin. (1), precum
i orice praguri modificate rezultate în urma aplicrii
prezentului alineat se modific de ctre Comisia European
conform regulilor i procedurilor corespunztoare prev zute la
art. 6 din Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European ¡i a
Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizi¢iile publice £i
de abrogare a Directivei 2004/18/CE.
(2) De la data intr¤rii în vigoare a oric¥ror praguri
valorice modificate de c¦tre Comisia European§ conform regulilor
¨i procedurilor corespunz©toare prevªzute la art. 6 din
Directiva 2014/24/UE, pragurile valorice prev«zute la art. 7
alin. (1) sau orice praguri modificate anterior se înlocuiesc cu
pragurile modificate corespunz¬toare, iar orice referire sau
trimitere din cuprinsul prezentei legi la pragurile prevzute la
art. 7 alin. (1) este în®eleas¯ ca referire sau trimitere la
pragurile corespunz°toare astfel modificate.
(3) Agen±ia Na²ional³ de Achizi´ii Publice, denumitµ în
continuare ANAP, public¶ pe pagina sa de internet pragurile
valorice stabilite de c·tre Comisia European¸ conform regulilor
¹i procedurilor corespunzºtoare prev»zute la art. 6 din
Directiva 2014/24/UE, la data intr¼rii în vigoare a acestora.
Modul de calcul al valorii estimate a achizi½iei
ART. 9
(1) Autoritatea contractant¾ calculeaz¿ valoarea estimatÀ a
unei achiziÁii având în vedere valoarea totalÂ de platÃ, fÄrÅ
TVA, estimatÆ de autoritatea contractantÇ, luând în considerare
orice eventuale forme de opÈiuni Éi prelungiri ale contractului
menÊionate în mod explicit în documentele achiziËiei.
(2) În cazul în care autoritatea contractantÌ prevede, în
conformitate cu dispoziÍiile prezentei legi, acordarea unor
premii/prime pentru ofertanÎi sau candidaÏi, determinarea
valorii estimate a achiziÐiei trebuie sÑ includÒ Ói valoarea
premiilor/primelor respective.
ART. 10

(1) În cazul în care autoritatea contractant are în
structura sa unit i operaionale separate, valoarea estimat se
calculeaz prin luarea în considerare a valorii estimate totale
pentru toate unitile operaionale luate separat.
(2) Prin excep ie de la prevederile alin. (1), dac o
unitate opera ional este responsabil în mod independent pentru
achiziiile sale sau pentru anumite categorii ale acestora,
valorile estimate se pot calcula la nivelul unitii în cauz.
(3) În sensul dispoziiilor alin. (2), o unitate
operaional este responsabil în mod independent pentru
achiziiile sale sau pentru anumite categorii ale acestora dac
sunt îndeplinite în mod cumulativ urmtoarele condiii:
a) unitatea operaional desfoar în mod independent
procedurile de atribuire;
b) unitatea operaional ia în mod independent deciziile
privind achizi!iile;
c) unitatea opera"ional# are la dispozi$ie în buget surse de
finan%are identificate în mod distinct pentru achizi&ii;
d) unitatea opera'ional( încheie în mod independent
contractele de achizi)ii publice;
e) unitatea opera*ional+ asigur, plata contractelor de
achizi-ii publice din bugetul pe care îl are la dispozi.ie.
ART. 11
(1) Autoritatea contractant/ nu are dreptul de a utiliza
metode de calcul al valorii estimate a achizi0iei cu scopul de a
evita aplicarea procedurilor de atribuire prev1zute de prezenta
lege.
(2) Autoritatea contractant2 nu are dreptul de a diviza
contractul de achizi3ie public4 în mai multe contracte distincte
de valoare mai mic5 6i nici de a utiliza metode de calcul care
s7 conduc8 la o subevaluare a valorii estimate a contractului de
achizi9ie public:, cu scopul de a evita aplicarea procedurilor
de atribuire reglementate de prezenta lege.
ART. 12
Valoarea estimat; a achizi<iei se determin= înainte de
ini>ierea procedurii de atribuire ?i este valabil@ la momentul
iniAierii procedurii de atribuire. IniBierea procedurii de
atribuire se realizeazC prin una dintre urmDtoarele modalitEFi:
a) transmiterea spre publicare a anunGului de participare;
b) în cazul achiziHiei de servicii sociale ori alte servicii
specifice, prevIzute în anexa nr. 2, transmiterea spre publicare
a anunJului de participare ori a anunKului de intenLie care este
valabil în mod continuu;

c) transmiterea invitaiei de participare la procedura de
negociere fr publicarea prealabil a unui anun de
participare.
ART. 13
(1) În cazul concursului de soluii prevzut la art. 105
lit. a), valoarea estimat se calculeaz pe baza valorii
estimate, f r TVA, a contractului de achizi ie public de
servicii, inclusiv a oric ror eventuale premii sau pli ctre
participani.
(2) În cazul concursului de soluii prevzut la art. 105
lit. b), valoarea estimat se calculeaz prin raportare la
valoarea total a premiilor sau plilor ctre participani i
include valoarea estimat, fr TVA, a contractului de achiziie
public de servicii care poate fi încheiat în temeiul
dispozi!iilor art. 104 alin. (7), în cazul în care autoritatea
contractant" #i-a exprimat în anun$ul de concurs inten%ia de a
atribui acest contract.
ART. 14
În cazul acordului-cadru sau al sistemului dinamic de
achizi&ii, valoarea estimat' a achizi(iei se consider) a fi
valoarea maxim* estimat+, f,r- TVA, a tuturor contractelor de
achizi.ie public/ subsecvente care se anticipeaz0 c1 vor fi
atribuite în baza acordului-cadru sau prin utilizarea sistemului
dinamic de achizi2ii pe întreaga sa durat3.
ART. 15
În cazul parteneriatului pentru inovare, valoarea estimat4 a
achizi5iei se consider6 a fi valoarea maxim7 estimat8, f9r: TVA,
a activit;<ilor de cercetare =i dezvoltare care urmeaz> s? se
realizeze pe durata tuturor etapelor parteneriatului avut în
vedere, precum @i a produselor, serviciilor sau lucrArilor care
urmeazB sC fie realizate Di achiziEionate la sfârFitul
parteneriatului respectiv.
ART. 16
În cazul contractelor de achiziGie publicH de lucrIri
valoarea estimatJ a achiziKiei se calculeazL luând în
considerare atât costul lucrMrilor, cât Ni valoarea totalO
estimatP a produselor Qi serviciilor puse la dispoziRia
contractantului de cStre autoritatea contractantT, necesare
pentru executarea lucrUrilor.
ART. 17

(1) În cazul în care autoritatea contractant intenioneaz
s achiziioneze o construcie sau servicii, iar atribuirea
contractelor poate fi realizat pe loturi separate, valoarea
estimat a achiziiei se determin luând în considerare valoarea
global estimat a tuturor loturilor.
(2) În cazul în care valoarea cumulat a loturilor este
egal sau mai mare decât pragurile valorice corespunztoare
prevzute la art. 7 alin. (1), procedurile de atribuire
reglementate de prezenta lege se aplic pentru atribuirea
fiecrui lot, indiferent de valoarea estimat a acestuia.
ART. 18
(1) În cazul în care autoritatea contractant intenioneaz
s achiziioneze produse similare, iar atribuirea contractelor
poate fi realizat pe loturi separate, valoarea estimat a
achiziiei se determin luând în considerare valoarea global
estimat a tuturor loturilor.
(2) În cazul în care valoarea cumulat a loturilor este
egal sau mai mare decât pragurile valorice corespunz toare
prev!zute la art. 7 alin. (1), procedurile de atribuire
reglementate de prezenta lege se aplic" pentru atribuirea
fiec#rui lot.
(3) În sensul dispozi$iilor alin. (1), prin produse similare
se în%elege acele produse care îndeplinesc în mod cumulativ
urm&toarele condi'ii:
a) sunt destinate unor utiliz(ri identice sau similare;
b) fac parte din gama normal) de produse care sunt
furnizate/comercializate de c*tre operatori economici cu
activitate constant+ în sectorul respectiv.
ART. 19
Prin excep,ie de la prevederile art. 17 -i 18, autoritatea
contractant. poate aplica procedura simplificat/ sau, în
condi0iile art. 7 alin. (5), achizi1ia direct2, pentru
atribuirea contractelor pe loturi individuale, în cazul în care
sunt îndeplinite în mod cumulativ urm3toarele condi4ii:
a) valoarea estimat5, f6r7 TVA, a lotului respectiv este mai
mic8 de 355.632 lei, în cazul achizi9iei de produse sau
servicii, sau mai mic: de 4.445.400 lei, în cazul achizi;iei de
lucr<ri;
b) valoarea cumulat= a loturilor pentru care este
îndeplinit> condi?ia prev@zutA la lit. a) Bi care sunt sau au
fost atribuite în temeiul prezentului articol nu depCDeEte 20%
din valoarea globalF a tuturor loturilor în care a fost

împrit lucrarea avut în vedere, achiziia de produse
similare ori serviciile avute în vedere.
(la 22-12-2017 Articolul 19 din Paragraful 3 , Sectiunea a 4-a
, Capitolul I a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din
ORDONANA DE URGEN nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017)



Articolul 4 din Directiva nr. 24/2014 privind achiziiile
publice i de abrogare a Directivei 2004/18/CE, publicat în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 94 din 28 martie 2014,
cu modificrile i completrile aduse prin Regulamentul delegat
nr. 2170/2015 de modificare a Directivei 2014/24/UE a
Parlamentului European i a Consiliului în ceea ce privete
pragurile de aplicare pentru procedurile de atribuire a
contractelor de achiziii publice, publicat în Jurnalul Oficial
al Uniunii Europene nr. 307 din 25 noiembrie 2015 i
Regulamentul delegat (UE) nr. 2365/2017 al Comisiei din 18
decembrie 2017 de modificare a Directivei 2014/24/CE a
Parlamentului European i a Consiliului în ceea ce privete
pragurile de aplicare pentru procedurile de atribuire a
contractelor de achiziii publice, publicat în Jurnalul Oficial
al Uniunii Europene nr. 337 din 19 decembrie 2017, prevede:
„Prezenta directiv se aplic! achizi"iilor publice a c#ror
valoare estimat$ f%r& taxa pe valoarea ad'ugat( (TVA) este egal)
sau mai mare decât urm*toarele praguri:
(a) 5 548 000 EUR, pentru contractele de achizi+ii publice
de lucr,ri;
(b) 144 000 EUR, pentru contractele de achizi-ii publice de
produse .i de servicii atribuite de autorit/0ile guvernamentale
centrale 1i concursurile de proiecte organizate de aceste
autorit23i; în cazul în care sunt atribuite contracte de
achizi4ii publice de produse de c5tre autorit67i contractante
care î8i desf9:oar; activitatea în domeniul ap<r=rii, acest prag
se aplic> numai pentru contractele care au ca obiect produsele
men?ionate în anexa III;
(c) 221 000 EUR, pentru contractele de achizi@ii publice de
produse Ai de servicii atribuite de autoritBCile contractante
regionale Di locale Ei concursurile de proiecte organizate de
aceste autoritFGi; pragul respectiv se aplicH, de asemenea,
contractelor de achiziIii publice de produse atribuite de
autoritJKile guvernamentale centrale care îLi desfMNoarO
activitatea în domeniul apPrQrii, în cazul în care respectivele
contracte se referR la produse care nu sunt menSionate în anexa
III;

(d) 750 000 EUR pentru contractele de achiziii publice de
servicii pentru servicii sociale i alte servicii specifice
enumerate în anexa XIV”.
Art. 15 din Directiva nr. 2014/25/UE privind achizi iile
efectuate de entitile care îi desfoar activitatea în
sectoarele apei, energiei, transporturilor i serviciilor
po tale i de abrogare a Directivei 2004/17/C?, publicat în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 94 din 28 martie 2014,
cu modific rile i completrile aduse prin Regulamentul delegat
nr. 2171/2015 de modificare a Directivei 2014/25/UE a
Parlamentului European i a Consiliului în ceea ce privete
pragurile de aplicare pentru procedurile de atribuire a
contractelor de achiziii publice, publicat în Jurnalul Oficial
al Uniunii Europene nr. 307 din 25 noiembrie 2015 i
Regulamentul delegat nr. 2364/2017 de modificare a Directivei
2014/25/UE a Parlamentului European i a Consiliului în ceea ce
privete pragurile de aplicare pentru procedurile de atribuire a
contractelor de achiziii publice, publicat în Jurnalul Oficial
al Uniunii Europene nr. 337 din 19 decembrie 2017, prevede:
„Cu excepia cazului în care sunt excluse în virtutea
excluderilor prevzute la articolele 18-23 sau în temeiul
articolului 34, privind desfurarea activitii în cauz,
prezenta directiv se aplic achizi iilor publice a c!ror
valoare estimat" f#r$ taxa pe valoarea ad%ugat& (TVA) este egal'
sau mai mare decât urm(toarele praguri:
(a) 414 000 EUR pentru contractele de achizi)ii de produse
*i de servicii, precum +i pentru concursurile de proiecte;
(b) 5 186 000 EUR pentru contractele de achizi,ii de
lucr-ri;
(c) 1 000 000 EUR pentru contractele de achizi.ii de
servicii pentru servicii sociale /i alte servicii specifice
enumerate în anexa XVII”.
Potrivit Comunic0rii Comisiei privind valorile
corespunz1toare ale pragurilor prev2zute în Directivele
2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE 3i 2009/81/CE ale
Parlamentului European 4i ale Consiliului (2017/C 438/01)
publicat5 în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 438 din 19
decembrie 2017, valorile corespunz6toare pragurilor prev7zute în
Directivele 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE, 8i 2009/81/CE,
exprimate în alte monede na9ionale decât euro, sunt urm:toarele:
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ART. 20
În cazul contractelor de achiziie public de produse sau de
servicii cu caracter de regularitate ori care se inten ioneaz¡
s¢ fie reînnoite în cursul unei anumite perioade, valoarea
estimat£ a achizi¤iei se calculeaz¥ pe baza urm¦toarelor:
a) fie valoarea real§ global¨ a tuturor contractelor
similare succesive atribuite în ultimele 12 luni sau în anul
bugetar anterior, ajustat©, acolo unde este posibil, pentru a
lua în considerare modificªrile cantitative «i valorice care pot
surveni într-un interval de 12 luni de la data contractului
ini¬ial;
b) fie valoarea estimat global® a tuturor contractelor
succesive atribuite într-un interval de 12 luni de la prima
livrare.

ART. 21
În cazul contractelor de achizi¯ie public° de produse prin
cump±rare în rate, prin închiriere sau prin leasing cu sau f²r³
op´iune de cumpµrare, valoarea estimat¶ a achizi·iei se
calculeaz¸ în func¹ie de durata contractului, astfel:

a) în cazul contractelor de achiziie public încheiate pe
durat determinat mai mic sau egal cu 12 luni, valoarea
estimat este valoarea total estimat pentru întreaga durat a
contractului respectiv;
b) în cazul contractelor de achizi ie public încheiate pe
durat determinat mai mare de 12 luni, valoarea estimat este
valoarea total estimat pentru întreaga durat a contractului
respectiv la care se adaug valoarea rezidual estimat a
produselor la sfâritul perioadei pentru care s-a încheiat
contractul;
c) în cazul contractelor de achiziie public încheiate pe
durat nedeterminat sau în cazul în care durata acestora nu
poate fi stabilit la data estimrii, valoarea estimat se
calculeaz prin înmulirea cu 48 a valorii lunare a
contractului.
ART. 22
În cazul contractelor de achiziie public de servicii având
ca obiect servicii de asigurare, valoarea estimat! a achizi"iei
se calculeaz# pe baza primelor de asigurare ce urmeaz$ a fi
pl%tite &i a oric'ror altor forme de remunerare aferente
serviciilor respective.
ART. 23
În cazul contractelor de achizi(ie public) de servicii având
ca obiect servicii bancare sau alte servicii financiare,
valoarea estimat* a achizi+iei se calculeaz, pe baza
onorariilor, comisioanelor ce urmeaz- a fi pl.tite, dobânzilor
/i a oric0ror altor forme de remunerare aferente serviciilor
respective.
ART. 24
În cazul contractelor de achizi1ie public2 de servicii având
ca obiect servicii de proiectare, valoarea estimat3 a achizi4iei
se calculeaz5 pe baza onorariilor, comisioanelor ce urmeaz6 a fi
pl7tite 8i a oric9ror altor forme de remunerare aferente
serviciilor respective.
ART. 25
În cazul contractelor de achizi:ie public; de servicii care
nu prev<d un pre= total, valoarea estimat> a achizi?iei se
calculeaz@ în funcAie de durata contractului, astfel:
a) în cazul contractelor de achiziBie publicC încheiate pe
duratD determinatE mai micF sau egalG cu 48 de luni, valoarea
estimatH este valoarea totalI a contractului pentru întreaga
duratJ a acestuia;

b) în cazul contractelor de achiziie public încheiate pe
durat nedeterminat sau pe durat determinat mai mare de 48 de
luni, valoarea estimat se calculeaz prin înmulirea cu 48 a
valorii lunare a contractului.

SEC IUNEA a 5-a
Except ri
Contracte din sectoarele de ap , energie, transporturi i
servicii po tale
ART. 26
(1) Prezenta lege nu se aplic:
a) contractelor de achiziie sectorial, acordurilor-cadru
sectoriale i concursurilor de soluii sectoriale atribuite sau
organizate de autoriti contractante care au obligaia de a
aplica prevederile legii privind achiziiile sectoriale;
b) contractelor de achiziie sectorial, acordurilor-cadru
sectoriale i concursurilor de soluii sectoriale excluse de la
aplicarea dispoziiilor legii privind achiziiile sectoriale.
(2) Prezenta lege nu se aplic contractelor de achiziie
public, acordurilor-cadru i concursurilor de solu!ii atribuite
sau organizate de o autoritate contractant" care furnizeaz#
servicii po$tale în sensul dispozi%iilor legii privind
achizi&iile sectoriale în scopul desf'(ur)rii urm*toarelor
activit+,i:
a) servicii cu valoare ad-ugat. în leg/tur0 cu po1ta
electronic2, furnizate integral prin mijloace electronice,
inclusiv transmiterea securizat3 prin mijloace electronice a
documentelor codificate, servicii de gestiune a adreselor 4i
transmiterea de mesaje de po5t6 electronic7 înregistrat8;
b) servicii financiare care fac obiectul codurilor CPV
cuprinse între 66100000-1 9i 66720000-3 :i al dispozi;iilor
legii privind achizi<iile sectoriale, care includ, în principal,
mandate po=tale >i transferuri pe baz? de conturi curente
po@tale;
c) servicii filatelice;
d) servicii de logisticA, constând în servicii care combinB
livrarea fizicC Di/sau depozitarea cu alte funcEii decât cele
poFtale.
ExceptGri specifice în domeniul comunicaHiilor electronice
ART. 27
(1) Prezenta lege nu se aplicI contractelor de achiziJie
publicK, acordurilor-cadru Li concursurilor de soluMii care au

ca scop principal s permit autoritilor contractante s
furnizeze sau s exploateze reele publice de comunicaii
electronice ori s furnizeze c tre public unul sau mai multe
servicii de comunica ii electronice.
(2) În sensul dispozi iilor alin. (1), no iunile re ea
public de comunicaii electronice i serviciu de comunicaii
electronice au înelesurile prevzute la art. 4 alin. (1) pct. 9
i 10 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 111/2011 privind
comunicaiile electronice, aprobat cu modificri i completri
prin Legea nr. 140/2012, cu modificrile i completrile
ulterioare.
Contracte de achizi ie public!/acorduri-cadru atribuite "i
concursuri de solu#ii organizate conform unor norme
interna$ionale
ART. 28
(1) Prezenta lege nu se aplic% contractelor de achizi&ie
public'/acordurilor-cadru (i concursurilor de solu)ii pe care
autoritatea contractant* este obligat+ s, le atribuie sau s- le
organizeze conform unor proceduri de atribuire diferite de cele
prev.zute în prezenta lege:
a) instituite printr-un instrument juridic care creeaz/
obliga0ii juridice interna1ionale, precum un acord
interna2ional, încheiat în conformitate cu Tratatele, între
România 3i una sau mai multe 45ri ter6e sau subdiviziuni ale
acestora, care vizeaz7 lucr8ri, produse sau servicii destinate
implement9rii sau exploat:rii în comun a unui proiect de c;tre
semnatari sau ca urmare a aplic<rii unei proceduri specifice
prev=zute de legisla>ia european?, în contextul programelor @i
proiectelor de cooperare teritorialA;
b) stabilite de cBtre o organizaCie internaDionalE.
(la 22-12-2017
Sectiunea a 5-a
Articolul I din
2017, publicatI
2017)

Alineatul (1) din Articolul 28 , Paragraful 3 ,
, Capitolul I a fost modificat de Punctul 7,
ORDONANFA DE URGENGH nr. 107 din 20 decembrie
în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie

(2) AutoritJKile contractante au obligaLia de a informa
ANAP cu privire la acordurile prevMzute la alin. (1) lit. a)
existente în domeniul lor de activitate, încheiate în
conformitate cu Tratatele.
(la 22-12-2017 Alineatul (2) din Articolul 28 , Paragraful 3 ,
Sectiunea a 5-a , Capitolul I a fost modificat de Punctul 7,
Articolul I din ORDONANNA DE URGENOP nr. 107 din 20 decembrie

2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie
2017)
(3) ANAP are obligaia de a comunica Comisiei Europene
informa iile primite potrivit alin. (2).
(4) Prezenta lege nu se aplic contractelor de achiziie
public/acordurilor-cadru i concursurilor de soluii care sunt
atribuite sau organizate de autoritatea contractant în
conformitate cu regulile în materie de achizi ii stabilite de o
organiza ie interna ional ori de o institu ie financiar
internaional, în cazul în care contractele de achiziie
public/acordurile-cadru sau concursurile de soluii în cauz
sunt finanate integral de organizaia ori instituia
respectiv.
(5) În cazul contractelor de achiziie public/acordurilorcadru i al concursurilor de soluii cofinanate în cea mai mare
parte de o organizaie internaional sau de o institu!ie
financiar" interna#ional$, p%r&ile convin asupra procedurilor de
atribuire aplicabile.
(6) În cazul contractelor de achizi'ie public(/acordurilorcadru )i al concursurilor de solu*ii care implic+ aspecte de
ap,rare sau securitate -i care sunt atribuite ori se organizeaz.
conform unor norme interna/ionale sunt aplicabile dispozi0iile
art. 39.
Except1ri specifice pentru contractele de servicii
ART. 29
(1) Prezenta lege nu se aplic2 pentru atribuirea
contractelor de achizi3ie public4/acordurilor-cadru de servicii
care au ca obiect:
a) cump5rarea sau închirierea, prin orice mijloace
financiare, de terenuri, cl6diri existente, alte bunuri imobile
ori a drepturilor asupra acestora;
b) cump7rarea, dezvoltarea, produc8ia sau coproduc9ia de
materiale pentru programe destinate serviciilor media
audiovizuale, atribuite de furnizori de servicii media, ori
contractelor pentru spa:iu de emisie sau furnizarea de programe
care sunt atribuite furnizorilor de servicii media;
c) servicii de arbitraj, mediere ;i alte forme de
solu<ionare alternativ= a disputelor;
d) oricare dintre serviciile juridice prev>zute la alin.
(3);
e) servicii financiare în leg?tur@ cu emisiunea, vânzarea,
cumpArarea sau transferul valorilor mobiliare ori al altor
instrumente financiare, în sensul art. 4 alin. (1) din
Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European Bi al
Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinCele prudenDiale

pentru instituiile de credit i societ ile de investiii i de
modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, servicii ale
bncilor centrale i operaiuni efectuate cu Fondul European de
Stabilitate Financiar
i cu Mecanismul European de Stabilitate;
f) împrumuturi, indiferent dac sunt sau nu în leg tur cu
emisiunea, vânzarea, cumprarea ori transferul valorilor
mobiliare sau al altor instrumente financiare;
g) contracte de munc;
h) servicii de aprare civil, protecie civil i
prevenirea pericolelor, prestate de persoane fr scop
patrimonial, care fac obiectul codurilor CPV 75250000-3,
75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7,
75222000-8, 98113100-9 i 85143000-3, cu excepia serviciilor de
ambulan pentru transportul pacienilor;
i) servicii de transport public de cltori feroviar sau cu
metroul.
(2) În sensul alin. (1) lit. b):
a) noiunile serviciu media audiovizual i furnizor de
servicii media au în elesurile prev!zute la art. 1 alin. (1)
pct. 1 "i 12 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu
modific#rile $i complet%rile ulterioare;
b) no&iunea program cuprinde atât programele având în'elesul
prev(zut la art. 1 alin. (1) pct. 4 din Legea nr. 504/2002, cu
modific)rile *i complet+rile ulterioare, incluse într-un
serviciu de programe de televiziune, cât ,i programele incluse
într-un serviciu de programe de radiodifuziune -i materialele
pentru programe, iar no.iunea material pentru programe are
acela/i în0eles cu no1iunea program.
(3) Serviciile juridice care fac obiectul alin. (1) lit. d)
sunt urm2toarele:
a) asisten3a 4i reprezentarea unui client de c5tre un avocat
în sensul prevederilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea 6i
exercitarea profesiei de avocat, republicat7, cu modific8rile
ulterioare, în cadrul unei proceduri de arbitraj sau de mediere
ori al altei forme de solu9ionare alternativ: a disputelor
desf;<urate în fa=a unei instan>e sau altui organism na?ional de
arbitraj ori de mediere sau de solu@ionare alternativA a
disputelor în altB formC din România ori din alt stat sau în
faDa unei instanEe internaFionale de arbitraj ori de mediere sau
de soluGionare alternativH a disputelor în altI formJ;
b) asistenKa Li reprezentarea unui client de cMtre un avocat
în sensul prevederilor Legii nr. 51/1995, republicatN, cu
modificOrile ulterioare, în cadrul unor proceduri judiciare în
faPa instanQelor de judecatR sau a autoritSTilor publice

naionale din România ori din alt stat sau în fa a instanelor
de judecat ori a instituiilor internaionale;
c) asisten i consultan
juridic acordat de un avocat,
anticipat sau în vederea preg tirii oricreia dintre procedurile
prevzute la lit. a) i b) ori în cazul în care exist indicii
concrete i o probabilitate ridicat ca spea în legtur cu
care sunt acordate asistena i consultana juridic s fac
obiectul unor astfel de proceduri;
d) servicii de certificare i autentificare a documentelor
care sunt prestate de notari publici potrivit dispoziiilor
legale;
e) servicii juridice furnizate de fiduciari sau
administratori-sechestru ori alte servicii juridice furnizate de
entit i desemnate de o instan!" judec#toreasc$ na%ional& sau
care sunt desemna'i potrivit dispozi(iilor legale s)
îndeplineasc* sarcini specifice sub supravegherea +i controlul
instan,elor judec-tore.ti;
f) servicii prestate de executorii judec/tore0ti.
Contracte de servicii atribuite pe baza unui drept exclusiv
ART. 30
Prezenta lege nu se aplic1 pentru atribuirea contractelor de
achizi2ie public3/acordurilor-cadru de servicii de c4tre o
autoritate contractant5 unei alte autorit67i contractante/
entit89i contractante definite de legea privind achizi:iile
sectoriale sau unei asocieri de autorit;<i contractante/entit=>i
contractante, în baza unui drept exclusiv de care acestea
beneficiaz? pentru prestarea serviciilor respective în temeiul
unor acte cu putere de lege sau acte administrative cu caracter
normativ, în m@sura în care acestea sunt compatibile cu
prevederile TFUE.
Contracte de achiziAii publice/acorduri-cadru încheiate între
entitBCi din sectorul public
ART. 31
(1) Prezenta lege nu se aplicD contractelor de achiziEie
publicF/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantG
unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în
cazul în care sunt îndeplinite cumulativ urmHtoarele condiIii:
a) autoritatea contractantJ exercitK asupra persoanei
juridice în cauzL un control similar celui pe care îl exercitM
asupra propriilor departamente sau servicii;
b) mai mult de 80% din activitNOile persoanei juridice
controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor
care îi sunt încredinPate de cQtre autoritatea contractantR care

o controleaz sau de c tre alte persoane juridice controlate de
respectiva autoritate contractant;
c) nu exist participare privat direct la capitalul
persoanei juridice controlate, cu excepia formelor de
participare a capitalului privat care nu ofer controlul sau
dreptul de veto, dar a cror existen
este necesar potrivit
dispozi iilor legale, în conformitate cu Tratatele, i care nu
exercit o influen determinant asupra persoanei juridice
controlate.
(2) În sensul alin. (1) lit. a), se consider c o
autoritate contractant exercit asupra unei persoane juridice
un control similar celui pe care îl exercit asupra propriilor
departamente sau servicii atunci când exercit o influen
determinant atât asupra obiectivelor strategice, cât i asupra
deciziilor importante ale persoanei juridice controlate; un
astfel de control poate fi exercitat i de o alt persoan
juridic, ea îns !i controlat" în acela#i mod de c$tre
autoritatea contractant%.
(3) Excep&ia de la aplicarea prezentei legi prev'zut( la
alin. (1) se aplic) *i atunci când o persoan+ juridic,
controlat- care are calitatea de autoritate contractant.
atribuie un contract autorit/0ii contractante care o controleaz1
sau unei alte persoane juridice controlate de aceea2i autoritate
contractant3, cu condi4ia s5 nu existe participare privat6
direct7 la capitalul persoanei juridice c8reia i se atribuie
contractul, cu excep9ia formelor de participare a capitalului
privat care nu ofer: controlul sau dreptul de veto, dar a c;ror
existen<= este necesar> potrivit dispozi?iilor legale, în
conformitate cu Tratatele, @i care nu exercitA o influenBC
determinantD asupra persoanei juridice controlate.
(4) Prezenta lege nu se aplicE contractelor de achiziFie
publicG/acordurilor-cadru atribuite unei persoane juridice de
drept privat sau de drept public de cHtre o autoritate
contractantI care nu exercitJ asupra acelei persoane juridice un
control în sensul alin. (1) în cazul în care sunt îndeplinite
cumulativ urmKtoarele condiLii:
a) autoritatea contractantM exercitN în comun cu alte
autoritOPi contractante asupra persoanei juridice în cauzQ un
control similar celui pe care îl exercitR asupra propriilor
departamente sau servicii;
b) mai mult de 80% din activitSTile respectivei persoane
juridice sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care
îi sunt încredinUate de cVtre autoritWXile contractante care o
controleazY sau de cZtre alte persoane juridice controlate de
acelea[i autorit\]i contractante;

c) nu exist participare privat direct la capitalul
persoanei juridice controlate, cu excepia formelor de
participare a capitalului privat care nu ofer controlul sau
dreptul de veto, dar a cror existen este necesar potrivit
dispozi iilor legale, în conformitate cu Tratatele, i care nu
exercit o influen
determinant asupra persoanei juridice
controlate.
(5) În sensul alin. (4) lit. a), autoritile contractante
exercit în comun controlul asupra unei persoane juridice dac
sunt îndeplinite cumulativ urmtoarele condiii:
a) organele de decizie ale persoanei juridice controlate
sunt compuse din reprezentani ai tuturor autoritilor
contractante participante, aceeai persoan având dreptul de a
reprezenta mai multe sau toate autoritile contractante
participante;
b) autoritile contractante sunt în msur s exercite în
comun o influen!" determinant# asupra obiectivelor strategice $i
a deciziilor importante ale persoanei juridice controlate;
c) persoana juridic% controlat& nu urm're(te interese
contrare celor ale autorit)*ilor contractante care o
controleaz+.
(6) Prezenta lege nu se aplic, contractelor încheiate
exclusiv între dou- sau mai multe autorit./i contractante în
cazul în care sunt îndeplinite cumulativ urm0toarele condi1ii:
a) contractul instituie sau pune în aplicare o cooperare
între autorit23ile contractante participante, cu scopul de a
asigura c4 serviciile publice a c5ror realizare trebuie s6 o
asigure sunt prestate în vederea îndeplinirii unor obiective
comune;
b) punerea în aplicare a cooper7rii are la baz8 exclusiv
considera9ii de interes public;
c) autorit:;ile contractante participante desf<=oar> pe
pia?a liber@ mai puAin de 20% din activitBCile vizate de
cooperare.
(7) Procentele prevDzute la alin. (1) lit. b), alin. (4)
lit. b) Ei la alin. (6) lit. c) se stabilesc pe baza cifrei
medii de afaceri totale sau a unui indicator alternativ
corespunzFtor bazat pe activitatea desfGHuratI, cum ar fi
costurile suportate de persoana juridicJ sau de autoritatea
contractantK, dupL caz, în legMturN cu servicii, produse Oi
lucrPri din ultimii 3 ani anteriori atribuirii contractului.
(8) În cazul în care, în situaQia prevRzutS la alin. (7),
din cauza datei la care persoana juridicT sau autoritatea
contractantU, dupV caz, a fost înfiinWatX ori Yi-a început

activitatea sau ca urmare a reorganizrii activit ilor sale,
cifra de afaceri ori un alt indicator alternativ corespunztor
bazat pe activitatea desfurat, cum ar fi costurile, nu este
disponibil pentru ultimii 3 ani sau nu mai este relevant,
procentele menionate la alin. (1) lit. b), alin. (4) lit. b) i
la alin. (6) lit. c) pot fi stabilite prin utilizarea unor
metode estimative, în special prin utilizarea previziunilor de
afaceri.
Alte excep ii
ART. 32
(1) Prezenta lege nu se aplic actelor juridice, altele
decât contractele de achizi ie public /acordurile-cadru,
încheiate de o persoan care are calitatea de autoritate
contractant potrivit prezentei legi, cum ar fi acordarea de
finanri rambursabile sau nerambursabile persoanelor fizice ori
juridice în condiiile legislaiei speciale ori constituirea
împreun cu persoane fizice ori juridice de societi sau
asocieri fr personalitate juridic în conformitate cu
dispoziiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil,
republicat, cu modificrile ulterioare.
(2) În cazul în care, indiferent de denumirea sau forma
utilizat, actele juridice încheiate de persoane care au
calitatea de autoritate contractant potrivit prezentei legi
reprezint contracte de achiziie public /acorduri-cadru, se
aplic! dispozi"iile prezentei legi.
ART. 33
(1) Prezenta lege nu se aplic# pentru atribuirea
contractelor de achizi$ie public% pentru structurile
autorit&'ilor contractante care func(ioneaz) pe teritoriul altor
state atunci când valoarea contractului este mai mic* decât
pragurile valorice prev+zute la art. 7 alin. (1).
(2) Pentru atribuirea contractelor de achizi,ie publiccare intr. sub inciden/a prevederilor alin. (1), autoritatea
contractant0 elaboreaz1 norme proprii care s2 asigure aplicarea
principiilor prev3zute la art. 2 alin. (2) din prezenta lege.
(la 22-12-2017 Articolul 33 din Paragraful 7 , Sectiunea a 5-a
, Capitolul I a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din
ORDONAN4A DE URGEN56 nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicat7 în
MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017)
SEC8IUNEA a 6-a
Achizi9ii mixte
ART. 34

(1) În cazul contractelor mixte care au ca obiect atât
achiziii pentru care se aplic dispozi iile prezentei legi, cât
i achiziii pentru care se aplic dispoziiile altor acte
normative, iar diferitele pri ale unui anumit contract mixt
sunt în mod obiectiv separabile, autoritatea contractant are
dreptul de a alege între a atribui contracte distincte pentru
p r ile separate i a atribui un singur contract.
(2) În cazul în care, în temeiul alin. (1), autoritatea
contractant alege s atribuie contracte distincte pentru
prile separate, regimul juridic i actul normativ care se
aplic atribuirii fiecruia dintre aceste contracte distincte
sunt cele determinate în funcie de caracteristicile fiecrei
pri avute în vedere.
(3) În cazul în care, în temeiul alin. (1), autoritatea
contractant alege s atribuie un singur contract, cu excepia
situaiei în care sunt aplicabile dispoziiile art. 38,
atribuirea contractului mixt se realizeaz potrivit
dispoziiilor prezentei legi, indiferent de valoarea pr ilor
care, dac! ar fi cuprinse în contracte separate, ar fi supuse
unui alt act normativ "i indiferent de actul normativ care s-ar
aplica p#r$ilor respective.
(4) În cazul contractelor mixte care au ca obiect atât
elemente de achizi%ie de produse, lucr&ri sau servicii, cât 'i
de concesiuni, dispozi(iile prezentei legi se aplic) atribuirii
contractului exclusiv în situa*iile în care valoarea estimat+ a
p,r-ii/p.r/ilor din contract care reprezint0 achizi1ie public2,
calculat3 potrivit dispozi4iilor art. 9-25, este egal5 sau
dep67e8te pragurile valorice corespunz9toare prev:zute la art. 7
alin. (1).
(5) Prin excep;ie de la dispozi<iile alin. (3), atribuirea
contractelor mixte care au ca obiect atât achizi=ii pentru care
se aplic> dispozi?iile prezentei legi, cât @i achiziAii
efectuate în scopul desfBCurDrii unei activitEFi care face
obiectul dispoziGiilor legii privind achiziHiile sectoriale se
realizeazI potrivit dispoziJiilor legii privind achiziKiile
sectoriale.
(6) În cazul contractelor mixte care au ca obiect atât
achiziLii pentru care se aplicM dispoziNiile prezentei legi, cât
Oi achiziPii pentru care se aplicQ dispoziRiile altor acte
normative, iar diferitele pSrTi ale unui anumit contract nu sunt
în mod obiectiv separabile, contractul este atribuit potrivit
actului normativ aplicabil în funcUie de obiectul sVu principal.
ART. 35
(1) Contractele care au ca obiect cel puWin douX tipuri de
achiziYie publicZ, constând în lucr[ri, servicii sau produse,
pentru a c\ror atribuire se aplic] dispozi^iile prezentei legi

se atribuie în conformitate cu dispoziiile prezentei legi
aplicabile pentru tipul de achizi ie care constituie obiectul
principal al contractului în cauz.
(2) În cazul contractelor mixte care au ca obiect atât
servicii sociale i alte servicii specifice, prevzute în anexa
nr. 2, cât i alte servicii, precum i în cazul contractelor
mixte care au ca obiect atât servicii, cât i produse, obiectul
principal se determin în func ie de cea mai mare dintre
valorile estimate ale serviciilor sau produselor respective.
SEC IUNEA a 7-a
Situa ii speciale
Servicii de cercetare i dezvoltare
ART. 36
Prezenta lege se aplic contractelor de achiziie public de
servicii care au ca obiect prestarea de servicii de cercetare i
dezvoltare care fac obiectul codurilor CPV cuprinse între
73000000-2 i 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 sau 73430000-5,
doar dac sunt îndeplinite în mod cumulativ urmtoarele
condiii:
a) rezultatele sunt destinate, în mod exclusiv, autoritii
contractante, pentru uz propriu în exercitarea propriei
activiti; i
b) serviciul prestat este remunerat în totalitate de ctre
autoritatea contractant.
Aprare i securitate
ART. 37
(1) Prezenta lege se aplic contractelor de achiziie
public /acordurilor-cadru atribuite !i concursurilor de solu"ii
organizate în domeniile ap#r$rii %i securit&'ii na(ionale, cu
excep)ia celor pentru care se aplic* dispozi+iile Ordonan,ei de
urgen-. a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor
contracte de achizi/ii publice în domeniile ap0r1rii 2i
securit34ii, aprobat5 cu modific6ri 7i complet8ri prin Legea nr.
195/2012, 9i a celor pentru care nu se aplic: dispozi;iile
Ordonan<ei de urgen=> a Guvernului nr. 114/2011, aprobat? cu
modific@ri Ai completBri prin Legea nr. 195/2012, potrivit art.
21, 22 sau art. 56 din OrdonanCa de urgenDE a Guvernului nr.
114/2011, aprobatF cu modificGri Hi completIri prin Legea nr.
195/2012.
(2) Prezenta lege nu se aplicJ contractelor de achiziKie
publicL/acordurilor-cadru atribuite Mi concursurilor de soluNii
organizate în domeniile apOrPrii Qi securitRSii naTionale care
nu sunt exceptate în temeiul alin. (1), în mUsura în care
protecVia intereselor esenWiale de securitate ale statului nu

poate fi garantat doar prin m suri mai puin invazive, cum ar
fi impunerea unor cerine în vederea protejrii caracterului
confidenial al informaiilor pe care autoritatea contractant
le pune la dispoziie în cadrul unei proceduri de atribuire
potrivit dispozi iilor prezentei legi.
(3) Prezenta lege nu se aplic contractelor de achizi ie
public /acordurilor-cadru atribuite i concursurilor de soluii
organizate în domeniile aprrii i securitii naionale care
nu sunt exceptate în temeiul alin. (1), în msura în care
aplicarea prezentei legi ar obliga autoritatea contractant s
furnizeze informaii a cror divulgare este contrar intereselor
eseniale ale securitii naionale potrivit art. 346 alin. (1)
lit. a) din TFUE.
(4) Prezenta lege nu se aplic contractelor de achizi ie
public!/acordurilor-cadru sau concursurilor de solu"ii în
leg#tur$ cu care este îndeplinit% cel pu&in una dintre
urm'toarele condi(ii:
a) atribuirea )i executarea contractului de achizi*ie
public+/acordului-cadru sau a concursului de solu,ii reprezintinforma.ii secrete de stat, în conformitate cu dispozi/iile
legale privind protec0ia informa1iilor clasificate;
b) atribuirea 2i executarea contractului de achizi3ie
public4/acordului-cadru sau a concursului de solu5ii necesit6
impunerea, potrivit dispozi7iilor legale, a unor m8suri speciale
de securitate pentru protejarea unor interese esen9iale de
securitate ale statului, cu condi:ia ca acestea s; nu poat< fi
garantate prin m=suri mai pu>in invazive, cum ar fi cerin?ele
prev@zute la alin. (2).
AchiziAii mixte care implicB aspecte de apCrare sau securitate
ART. 38
(1) În cazul contractelor mixte care au ca obiect atât
achiziDii pentru care se aplicE dispoziFiile prezentei legi, cât
Gi achiziHii pentru care se aplicI dispoziJiile OrdonanKei de
urgenLM a Guvernului nr. 114/2011, aprobatN cu modificOri Pi
completQri prin Legea nr. 195/2012, sau ale altor acte
normative/memorandumuri emise în temeiul art. 20 alin. (3) din
OrdonanRa de urgenST a Guvernului nr. 114/2011, aprobatU cu
modificVri Wi completXri prin Legea nr. 195/2012, în legYturZ cu
situa[iile prev\zute la art. 346 din TFUE, iar diferitele p]r^i
ale unui anumit contract mixt sunt în mod obiectiv separabile,
autoritatea contractant_ are dreptul de a alege între a atribui
contracte distincte pentru p`raile separate bi a atribui un
singur contract.
(2) În cazul în care, în temeiul alin. (1), autoritatea
contractantc alege sd atribuie contracte distincte pentru

prile separate, regimul juridic care se aplic atribuirii
fiecruia dintre aceste contracte distincte este cel determinat
în funcie de caracteristicile fiecrei pri avute în vedere.
(3) În cazul în care, în temeiul alin. (1), autoritatea
contractant alege s atribuie un singur contract, pentru
stabilirea regimului juridic aplicabil atribuirii contractului
respectiv se aplic urm toarele criterii:
a) atunci când o parte a contractului face obiectul actelor
normative emise în temeiul art. 20 alin. (3) din Ordonan a de
urgen  a Guvernului nr. 114/2011, aprobat cu modificri i
completri prin Legea nr. 195/2012, în legtur cu situaiile
prevzute la art. 346 din TFUE, contractul poate fi atribuit
fr aplicarea dispoziiilor prezentei legi, cu condiia ca
atribuirea unui singur contract s fie justificat de motive
obiective;
b) atunci când o parte a contractului face obiectul
dispoziiilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 114/2011,
aprobat! cu modific"ri #i complet$ri prin Legea nr. 195/2012,
contractul poate fi atribuit în conformitate cu dispozi%iile
Ordonan&ei de urgen'( a Guvernului nr. 114/2011, aprobat) cu
modific*ri +i complet,ri prin Legea nr. 195/2012, cu condi-ia ca
atribuirea unui singur contract s. fie justificat/ de motive
obiective.
(4) Dispozi0iile alin. (3) lit. b) nu aduc atingere
pragurilor 1i excep2iilor prev3zute de dispozi4iile Ordonan5ei
de urgen67 a Guvernului nr. 114/2011, aprobat8 cu modific9ri :i
complet;ri prin Legea nr. 195/2012.
(5) În cazul în care, în leg<tur= cu un anumit contract,
sunt aplicabile atât dispozi>iile alin. (3) lit. a), cât ?i ale
alin. (3) lit. b), se aplic@ dispoziAiile alin. (3) lit. a).
(6) Decizia de a atribui un singur contract nu poate fi
luatB de autoritatea contractantC în temeiul alin. (1) în scopul
exceptDrii atribuirii unor contracte de la aplicarea
prevederilor prezentei legi sau ale OrdonanEei de urgenFG a
Guvernului nr. 114/2011, aprobatH cu modificIri Ji completKri
prin Legea nr. 195/2012.
(7) În cazul contractelor mixte care au ca obiect atât
achiziLii pentru care se aplicM dispoziNiile prezentei legi, cât
Oi achiziPii pentru care se aplicQ dispoziRiile OrdonanSei de
urgenTU a Guvernului nr. 114/2011, aprobatV cu modificWri Xi
completYri prin Legea nr. 195/2012, sau ale altor acte normative
emise în temeiul art. 20 alin. (3) din OrdonanZa de urgen[\ a
Guvernului nr. 114/2011, aprobat] cu modific^ri _i complet`ri
prin Legea nr. 195/2012, în legaturb cu situaciile prevdzute la
art. 346 din TFUE, iar diferitele perfi ale unui anumit contract
mixt nu sunt în mod obiectiv separabile, contractul poate fi

atribuit în conformitate cu dispoziiile actelor normative emise
în temeiul art. 20 alin. (3) din Ordonan a de urgen a
Guvernului nr. 114/2011, aprobat cu modificri i completri
prin Legea nr. 195/2012, dac include elemente în leg tur cu
situa iile prev zute la art. 346 din TFUE, sau în conformitate
cu prevederile Ordonan ei de urgen a Guvernului nr. 114/2011,
aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 195/2012, în
caz contrar.
Contracte de achiziie public/acorduri-cadru i concursuri de
soluii care implic aspecte de aprare ori securitate,
atribuite sau organizate conform unor norme internaionale
ART. 39
(1) Prezenta lege nu se aplic contractelor de achiziie
public/acordurilor-cadru i concursurilor de soluii care
implic aspecte de ap!rare sau securitate na"ional# $i pe care
autoritatea contractant% este obligat& s' le atribuie ori s( le
organizeze conform unor proceduri de atribuire diferite de cele
prev)zute în prezenta lege, stabilite în unul dintre urm*toarele
moduri:
a) printr-un acord sau în+elegere interna,ional-, încheiat
în conformitate cu Tratatele, între România .i una ori mai multe
/0ri ter1e sau subdiviziuni ale acestora, care vizeaz2 lucr3ri,
produse sau servicii destinate implement4rii ori exploat5rii în
comun a unui proiect de c6tre semnatari;
b) printr-un acord sau un aranjament interna7ional referitor
la sta8ionarea de trupe 9i care vizeaz: operatorii economici ai
unui stat membru sau ai unei ;<ri ter=e;
c) de c>tre o organiza?ie interna@ionalA.
(2) AutoritBCile contractante au obligaDia de a informa ANAP
cu privire la acordurile prevEzute la alin. (1) lit. a)
existente în domeniul lor de activitate.
(3) ANAP are obligaFia de a comunica Comisiei Europene
informaGiile primite potrivit alin. (2).
(4) Prezenta lege nu se aplicH contractelor de achiziIie
publicJ/acordurilor-cadru Ki concursurilor de soluLii care
implicM aspecte de apNrare sau securitate naOionalP Qi care sunt
atribuite sau organizate de autoritatea contractantR în
conformitate cu regulile în materie de achiziSii stabilite de o
organizaTie internaUionalV ori de o instituWie financiarX
internaYionalZ, în cazul în care contractele de achizi[ie
public\/acordurile-cadru sau concursurile de solu]ii în cauz^
sunt finan_ate integral de organiza`ia ori instituaia
respectivb.
(5) În cazul contractelor de achizicie publicd/acordurilorcadru ei al concursurilor de solufii care implicg aspecte de

aprare sau securitate cofinanate în cea mai mare parte de o
organiza ie internaional ori de o instituie financiar
internaional, p r ile convin asupra procedurilor de atribuire
aplicabile.
SEC IUNEA a 8-a
Activit i de achiziie centralizate i achiziii comune
ocazionale
Activiti de achiziie centralizat
ART. 40
Înfiinarea de uniti de achiziii centralizate i
situaiile i condiiile în care autoriti contractante
achiziioneaz produse sau servicii de la unit!"i de achizi#ii
centralizate care furnizeaz$ activit%&ile de achizi'ie
centralizate, precum (i în care unit)*i de achizi+ii
centralizate care furnizeaz, activit-.ile de achizi/ie
centralizate atribuie contracte de achizi0ie public1/încheie
acorduri-cadru de lucr2ri, produse sau servicii destinate altor
autorit34i contractante, se stabilesc prin hot5râre a
Guvernului.
ART. 41
(1) Autoritatea contractant6 nu aplic7 dispozi8iile
prezentei legi pentru achizi9iile care îndeplinesc una dintre
urm:toarele condi;ii:
a) au ca obiect produse sau servicii achizi<ionate de la o
unitate de achizi=ii centralizate care furnizeaz> activit?@ile
de achiziAie centralizate;
b) au ca obiect lucrBri, produse sau servicii achiziCionate
în temeiul unor contracte atribuite de cDtre o unitate de
achiziEii centralizate care furnizeazF activitGHile de achiziIie
centralizate;
c) au ca obiect lucrJri, produse sau servicii a cKror
achiziLie se realizeazM prin utilizarea unui sistem dinamic de
achiziNii administrat de o unitate de achiziOii centralizate
care furnizeazP activitQRile de achiziSie centralizate;
d) au ca obiect lucrTri, produse sau servicii achiziUionate
printr-un acord-cadru încheiat de o unitate de achiziVii
centralizate care furnizeazW activitXYile de achiziZie
centralizate, în m[sura în care identitatea autorit\]ii
contractante a fost prev^zut_ în cuprinsul anun`ului de
participare publicat în cadrul procedurii de atribuire a
acordului-cadru organizate de catre unitatea de achizibii
centralizate.
(2) În cazul prevczut la alin. (1), autoritatea contractantd
are obligaeia de a aplica dispozifiile prezentei legi numai în

ceea ce privete activit ile pe care le realizeaz ea însi,
cum ar fi:
a) atribuirea unui contract în cadrul unui sistem dinamic de
achiziii care este administrat de ctre o unitate de achiziii
centralizate;
b) încheierea unui contract subsecvent prin reluarea
competi iei în executarea unui acord-cadru încheiat de c tre o
unitate de achizi ii centralizate;
c) stabilirea, în conformitate cu prevederile art. 118 alin.
(1) lit. a) i c), a operatorilor economici parte a acorduluicadru care îndeplinesc o anumit activitate în executarea unui
acord-cadru încheiat de ctre o unitate de achiziii
centralizate.
ART. 42
Toate procedurile de atribuire organizate de o unitate de
achiziii centralizate se realizeaz prin mijloace electronice
de comunicare, în conformitate cu prevederile art. 64-66 i ale
normelor metodologice de aplicare a prezentei legi.
ART. 43
(1) Autoritatea contractant nu are obligaia de a aplica
procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege atunci
când, în condiiile stabilite prin hotrârea Guvernului
prevzut la art. 40, atribuie unei uniti de achiziii
centralizate un contract de achiziie public de servicii având
ca obiect furnizarea de activiti de achizi ie centralizate.
(2) Contractele de achizi!ie public" de servicii prev#zute
la alin. (1) pot include $i furnizarea de activit%&i de
achizi'ie auxiliare.
(3) Atribuirea contractelor de achizi(ii publice de servicii
privind furnizarea de activit)*i de achizi+ie auxiliare altfel
decât de c,tre o unitate de achizi-ii centralizate potrivit
alin. (2) se realizeaz. prin aplicarea procedurilor de atribuire
reglementate de prezenta lege în cazul contractelor de achizi/ie
public0 de servicii.
(4) Dispozi1iile prezentei legi nu sunt aplicabile în cazul
în care o unitate de achizi2ii centralizate furnizeaz3
activit45i de achizi6ie centralizate sau un furnizor de servicii
de achizi7ie furnizeaz8 activit9:i de achizi;ie auxiliare pentru
o autoritate contractant< altfel decât în temeiul unui contract
de achizi=ie public>.
Achizi?ii comune ocazionale
ART. 44

(1) Dou sau mai multe autorit i contractante pot conveni
s efectueze în comun anumite achiziii specifice.
(2) În cazul în care o procedur de achiziie public este
organizat în întregime în comun, în numele i pe seama tuturor
autorit ilor contractante prev zute la alin. (1), acestea sunt
responsabile în mod solidar pentru îndeplinirea obliga iilor
care le revin în temeiul prezentei legi.
(3) Dispoziiile alin. (2) se aplic în mod corespunztor în
cazul în care o singur autoritate contractant organizeaz
procedura de atribuire, acionând atât în nume propriu, cât i
în numele i pe seama celorlalte autoriti contractante
prevzute la alin. (1).
(4) În cazul în care o procedur de achiziie public nu
este organizat în întregime în numele i pe seama autorit ilor
contractante prev!zute la alin. (1), acestea sunt responsabile
în mod solidar numai cu privire la activit"#ile efectuate în
comun.
(5) În cazul prev$zut la alin. (4), fiecare autoritate
contractant% este responsabil& în mod individual pentru
îndeplinirea obliga'iilor sale în temeiul prezentei legi în ceea
ce prive(te activit)*ile pe care le realizeaz+ în nume propriu.
SEC,IUNEA a 9-a
Achizi-ii care implic. autorit/0i contractante din alte
state membre
ART. 45
(1) F1r2 a aduce atingere dispozi3iilor art. 31,
autorit45ile contractante na6ionale pot ac7iona în comun cu
autorit89i contractante din alte state membre pentru atribuirea
contractelor de achizi:ie public; în conformitate cu
dispozi<iile art. 46-48.
(2) Autorit=>ile contractante na?ionale nu vor folosi
mijloacele @i instrumentele reglementate de dispoziAiile art.
46-48 în scopul evitBrii aplicCrii normelor imperative naDionale
de drept public care, în conformitate cu dreptul Uniunii
Europene, se aplicE statutului sau activitFGilor acestora.
ART. 46
(1) AutoritHIile contractante naJionale au dreptul de a
utiliza activitKLile de achiziMie centralizate furnizate de o
unitate de achiziNii centralizate dintr-un alt stat membru.
(2) Furnizarea activitOPilor de achiziQie centralizate de
cRtre o unitate de achiziSii centralizate dintr-un alt stat
membru se realizeazT în conformitate cu dispoziUiile legislaViei
naWionale a statului membru în care este situatX unitatea de
achiziYii centralizate.

(3) Dispoziiile legisla iei naionale a statului membru în
care este situat unitatea de achiziii centralizate se aplic,
de asemenea, pentru:
a) atribuirea unui contract în cadrul unui sistem dinamic de
achiziii;
b) încheierea unui contract subsecvent prin reluarea
competiiei în executarea unui acord-cadru;
c) stabilirea, în conformitate cu prevederile art. 118 alin.
(1) lit. a) i c), a operatorilor economici parte a acorduluicadru care îndeplinesc o anumit activitate.
(4) Autorit ile contractante na ionale pot, împreun cu
autoriti contractante din alte state membre, s atribuie în
comun un contract de achiziie public, s încheie un acordcadru sau s administreze un sistem dinamic de achiziii, precum
i, în msura în care identitatea autoritilor contractante a
fost prevzut în cuprinsul anunului de participare publicat în
cadrul procedurii de atribuire a acordului-cadru, s încheie
contracte în executarea acordului-cadru sau în cadrul sistemului
dinamic de achiziii.
(5) În cazul prevzut la alin. (4) i cu excep!ia situa"iei
în care elementele necesare sunt stabilite printr-un acord
interna#ional încheiat între România $i statul membru în cauz%,
autorit&'ile contractante participante încheie un acord prin
care stabilesc:
a) responsabilit()ile p*r+ilor ,i dispozi-iile de drept
na.ional aplicabile;
b) aspectele de organizare intern/ a procedurii de
atribuire, inclusiv organizarea procedurii, repartizarea
lucr0rilor, produselor sau serviciilor care urmeaz1 s2 fie
achizi3ionate 4i încheierea contractelor.
ART. 47
(1) Autoritatea contractant5 participant6 la o achizi7ie
realizat8 în conformitate cu dispozi9iile art. 46 alin. (4) nu
are obliga:ia de a aplica dispozi;iile prezentei legi atunci
când achizi<ioneaz= lucr>ri, produse sau servicii care fac
obiectul achizi?iei de la autoritatea contractant@ responsabilA
pentru organizarea procedurii de atribuire.
(2) AutoritBCile contractante participante la o achiziDie
realizatE în conformitate cu dispoziFiile art. 46 alin. (4) pot
stabili, potrivit dispoziGiilor art. 46 alin. (5) lit. a),
repartizarea responsabilitHIilor specifice între acestea Ji pot
conveni asupra aplicKrii legislaLiei naMionale interne a
oricNruia dintre statele membre unde sunt situate autoritOPile
contractante participante.

(3) Modul de repartizare a responsabilit ilor i legislaia
naional aplicabil se menioneaz în documenta ia de atribuire
pentru contractele de achizi ie public atribuite în comun în
conformitate cu dispozi iile art. 46 alin. (4).
ART. 48
(1) În cazul în care mai multe autorit i contractante din
România i alte state membre au înfiinat o entitate comun,
inclusiv o grupare european de cooperare teritorial în temeiul
Regulamentului (CE) nr. 1.082/2006 al Parlamentului European i
al Consiliului din 5 iulie 2006 privind o grupare european de
cooperare teritorial (GECT) sau o alt entitate în temeiul
dreptului Uniunii Europene, autoritile contractante
participante convin, prin decizie a organismului competent al
entitii comune, asupra aplicrii dispoziiilor de drept
naional în materie de achiziii publice ale unuia dintre
urm toarele state membre:
a) statul membru în care entitatea comun! î"i are sediul;
b) statul membru în care entitatea comun# î$i desf%&oar'
activit()ile.
(2) Acordul prev*zut la alin. (1) poate produce efecte pe o
perioad+ nedeterminat,, atunci când este încorporat în actul
constitutiv al entit-.ii comune, sau poate fi limitat la o
perioad/ determinat0, anumite tipuri de contracte ori una sau
mai multe atribuiri de contracte individuale.
CAP. II
Reguli generale de participare 1i desf23urare a procedurilor
de atribuire
SEC4IUNEA 1
Operatori economici
ART. 49
Autorit56ile contractante au obliga7ia s8 acorde
operatorilor economici un tratament egal 9i nediscriminatoriu :i
s; ac<ioneze într-o manier= transparent> ?i propor@ionalA.
ART. 50
(1) AutoritBCile contractante nu vor concepe sau structura
achiziDiile ori elemente ale acestora cu scopul exceptErii
acestora de la aplicarea dispoziFiilor prezentei legi ori al
restrângerii artificiale a concurenGei.
(2) În sensul alin. (1), se considerH cI existJ o
restrângere artificialK a concurenLei în cazul în care achiziMia
ori elemente ale acesteia sunt concepute sau structurate cu
scopul de a favoriza ori dezavantaja în mod nejustificat anumiNi
operatori economici.

ART. 51
(1) Autoritatea contractant precizeaz în documentaia de
atribuire reglementrile obligatorii în domeniile mediului,
social i al relaiilor de munc, stabilite prin legislaia
adoptat la nivelul Uniunii Europene, legisla ia na ional , prin
acorduri colective sau prin tratatele, conven iile i acordurile
internaionale în aceste domenii, care trebuie respectate pe
parcursul executrii contractului de achiziie public ori s
indice instituiile competente de la care operatorii economici
pot obine informaii detaliate privind reglementrile
respective.
(2) În cazul prevzut la alin. (1), autoritatea contractant
are totodat obligaia de a solicita operatorilor economici s
indice în cadrul ofertei faptul c la elaborarea acesteia au
inut cont de obligaiile relevante din domeniile mediului,
social i al rela iilor de munc!.
ART. 52
(1) Operatorii economici care, potrivit legisla"iei statului
în care sunt stabili#i, au dreptul s$ presteze o anumit%
activitate inclus& în obiectul achizi'iei nu pot fi respin(i
numai pe motiv c), în temeiul legisla*iei statului membru în
care se atribuie contractul, sunt obliga+i s, fie persoane
fizice sau persoane juridice.
(2) În cazul contractelor de achizi-ie public. de servicii,
al contractelor de achizi/ie public0 de lucr1ri 2i al
contractelor de achizi3ie public4 de produse care includ 5i
servicii sau lucr6ri ori opera7iuni de amplasare 8i de
instalare, autoritatea contractant9 poate obliga persoanele
juridice sau alte entit:;i constituite într-o alt< form= de
organizare prev>zut? de dispozi@iile legale sA indice, în cadrul
ofertelor ori solicitBrilor de participare, numele Ci
calificDrile profesionale relevante ale persoanelor fizice
responsabile cu executarea contractului în cauzE.
ART. 53
Orice operator economic are dreptul de a participa la
procedura de atribuire în calitate de ofertant sau candidat,
individual ori în comun cu alFi operatori economici, inclusiv în
forme de asociere temporarG constituite în scopul participHrii
la procedura de atribuire, în condiIiile prevJzute de prezenta
lege.
(la 22-12-2017 Articolul 53 din Sectiunea 1 , Capitolul II
fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDONANKA DE

a

URGEN nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017)
ART. 54
(1) Autoritatea contractant nu are dreptul de a impune
operatorilor economici care particip în comun la procedura de
atribuire s adopte sau s constituie o anumit form juridic
pentru depunerea unei oferte ori a unei solicit ri de
participare.
(2) Autoritatea contractant are dreptul de a solicita
operatorilor economici participan i în comun la procedura de
atribuire a c ror ofert a fost desemnat câtigtoare s adopte
sau s constituie o anumit form juridic, cu condiia ca acest
lucru s fi fost prevzut în anunul de participare i
documentaia de atribuire i în msura în care o astfel de
modificare este necesar pentru executarea în mod corespunz tor
a contractului de achizi!ie public".
(3) Autoritatea contractant# are dreptul de a stabili prin
documenta$ia de atribuire, atunci când este necesar %i
justificat din motive obiective, modul în care operatorii
economici urmeaz& s' îndeplineasc( cerin)ele referitoare la
capacitatea economic* +i financiar, -i capacitatea tehnic. /i
profesional0 în cazul particip1rii în comun la procedura de
atribuire, cu respectarea principiului propor2ionalit34ii.
(4) Autoritatea contractant5 are dreptul de a stabili prin
documenta6ia de atribuire anumite condi7ii specifice privind
executarea contractului de achizi8ie public9/acordului-cadru în
cazul în care operatorii economici particip: în comun la
procedura de atribuire, diferite de cele aplicabile ofertan;ilor
individuali, justificate de motive obiective <i cu respectarea
principiului propor=ionalit>?ii.
(5) Prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi
se stabilesc prevederi sau cerin@e standard în legAturB cu
modalitCDile de îndeplinire de cEtre operatorii economici care
participF în comun la procedura de atribuire a cerinGelor
referitoare la capacitatea economicH Ii financiarJ Ki
capacitatea tehnicL Mi profesionalN.
ART. 55
(1) Autoritatea contractantO solicitP ofertantului/
candidatului sQ precizeze în ofertR ori în solicitarea de
participare:
a) partea/pSrTile din contract pe care intenUioneazV sW o/le
subcontracteze; Xi

b) datele de identificare ale subcontractanilor propui,
dac ace tia din urm sunt cunoscui la momentul depunerii
ofertei sau a solicitrii de participare.
(la 22-12-2017 Alineatul (1) din Articolul 55 , Sectiunea 1 ,
Capitolul II a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din
ORDONANA DE URGEN nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017)
(2) Subcontractan ii propu i trebuie s respecte aceleai
obligaii ca i ofertanii, în domeniul mediului, social i al
relaiilor de munc, stabilite prin legislaia adoptat la
nivelul Uniunii Europene, legislaia naional, prin acorduri
colective sau prin tratatele i acordurile internaionale în
aceste domenii, prevzute în documentaia de atribuire potrivit
art. 51 alin. (1).
SECIUNEA a 2-a
Contracte rezervate
ART. 56
(1) Autoritatea contractant poate rezerva dreptul de
participare la procedura de atribuire doar unit !ilor protejate
autorizate conform Legii nr. 448/2006 privind protec"ia #i
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicat$, cu
modific%rile &i complet'rile ulterioare, (i întreprinderilor
sociale de inser)ie prev*zute de Legea nr. 219/2015 privind
economia social+.
(2) În anun,ul/invita-ia de participare autoritatea
contractant. precizeaz/ explicit prezentul articol ca temei
legal al procedurii de atribuire.
SEC0IUNEA a 3-a
Confiden1ialitate
ART. 57
(1) F2r3 a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei
legi sau dispozi4iilor legale privind liberul acces la
informa5iile de interes public ori ale altor acte normative care
reglementeaz6 activitatea autorit78ii contractante, autoritatea
contractant9 are obliga:ia de a nu dezv;lui informa<iile
transmise de operatorii economici indicate de ace=tia ca fiind
confiden>iale, inclusiv secrete tehnice sau comerciale ?i
elementele confiden@iale ale ofertelor.
(2) DispoziAiile alin. (1) nu afecteazB obligaCiile
autoritDEii contractante prevFzute la art. 145 Gi 215 în
legHturI cu transmiterea spre publicare a anunJului de atribuire
Ki, respectiv, comunicarea rezultatului procedurii de atribuire
cLtre candidaMi/ ofertanNi.

(3) Autoritatea contractant poate impune operatorilor
economici anumite cerine în vederea protej rii caracterului
confidenial al informaiilor pe care aceasta le pune la
dispoziie pe durata întregii proceduri de atribuire.
SECIUNEA a 4-a
Reguli de evitare a conflictului de interese
ART. 58
Pe parcursul aplicrii procedurii de atribuire, autoritatea
contractant are obliga ia de a lua toate m surile necesare
pentru a preveni, identifica i remedia situa iile de conflict
de interese, în scopul evit rii denaturrii concurenei i al
asigurrii tratamentului egal pentru toi operatorii economici.
ART. 59
În sensul prezentei legi, prin conflict de interese se
înelege orice situaie în care membrii personalului autoritii
contractante sau ai unui furnizor de servicii de achiziie care
acioneaz în numele autoritii contractante, care sunt
implicai în desfurarea procedurii de atribuire sau care pot
influena rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un
interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar
putea fi perceput ca element care compromite impar ialitatea ori
independen!a lor în contextul procedurii de atribuire.
ART. 60
(1) Reprezint" situa#ii poten$ial generatoare de conflict de
interese orice situa%ii care ar putea duce la apari&ia unui
conflict de interese în sensul art. 59, cum ar fi urm'toarele,
reglementate cu titlu exemplificativ:
a) participarea în procesul de verificare/evaluare a
solicit(rilor de participare/ofertelor a persoanelor care de)in
p*r+i sociale, p,r-i de interes, ac.iuni din capitalul subscris
al unuia dintre ofertan/i/candida0i, ter1i sus2in3tori sau
subcontractan4i propu5i ori a persoanelor care fac parte din
consiliul de administra6ie/organul de conducere sau de
supervizare a unuia dintre ofertan7i/candida8i, ter9i
sus:in;tori ori subcontractan<i propu=i;
b) participarea în procesul de verificare/evaluare a
solicit>rilor de participare/ofertelor a unei persoane care este
so?/so@ie, rudA sau afin, pânB la gradul al doilea inclusiv, cu
persoane care fac parte din consiliul de administraCie/organul
de conducere sau de supervizare a unuia dintre
ofertanDi/candidaEi, terFi susGinHtori ori subcontractanIi
propuJi;
c) participarea în procesul de verificare/evaluare a
solicitKrilor de participare/ofertelor a unei persoane despre

care se constat sau cu privire la care exist indicii
rezonabile/informaii concrete c poate avea, direct ori
indirect, un interes personal, financiar, economic sau de alt
natur, ori se afl într-o alt situaie de natur s îi
afecteze independen a i impar ialitatea pe parcursul procesului
de evaluare;
d) situaia în care ofertantul individual/ofertantul
asociat/candidatul/subcontractantul propus/terul susintor are
drept membri în cadrul consiliului de administraie/organului de
conducere sau de supervizare i/sau are acionari ori asociai
semnificativi persoane care sunt so/soie, rud sau afin pân
la gradul al doilea inclusiv ori care se afl în relaii
comerciale cu persoane cu funcii de decizie în cadrul
autoritii contractante sau al furnizorului de servicii de
achiziie implicat în procedura de atribuire;
e) situa ia în care ofertantul/candidatul a nominalizat
printre principalele persoane desemnate pentru executarea
contractului persoane care sunt so!/so"ie, rud# sau afin pân$ la
gradul al doilea inclusiv ori care se afl% în rela&ii comerciale
cu persoane cu func'ii de decizie în cadrul autorit()ii
contractante sau al furnizorului de servicii de achizi*ie
implicat în procedura de atribuire.
(2) În sensul dispozi+iilor alin. (1) lit. d), prin ac,ionar
sau asociat semnificativ se în-elege persoana care exercit.
drepturi aferente unor ac/iuni care, cumulate, reprezint0 cel
pu1in 10% din capitalul social sau îi confer2 de3in4torului cel
pu5in 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea general6.
ART. 61
Ofertantul declarat câ7tig8tor cu care autoritatea
contractant9 a încheiat contractul de achizi:ie public; nu are
dreptul de a angaja sau încheia orice alte în<elegeri privind
prestarea de servicii, direct ori indirect, în scopul
îndeplinirii contractului de achizi=ie public>, cu persoane
fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de
verificare/evaluare a solicit?rilor de participare/ofertelor
depuse în cadrul unei proceduri de atribuire ori angaja@i/foAti
angajaBi ai autoritCDii contractante sau ai furnizorului de
servicii de achiziEie implicat în procedura de atribuire cu care
autoritatea contractantF/furnizorul de servicii de achiziGie
implicat în procedura de atribuire a încetat relaHiile
contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziIie
publicJ, pe parcursul unei perioade de cel puKin 12 luni de la
încheierea contractului, sub sancLiunea rezoluMiunii ori
rezilierii de drept a contractului respectiv.

ART. 62
(1) În cazul în care autoritatea contractant identific o
situaie potenial generatoare de conflict de interese în sensul
art. 59, aceasta are obligaia de a întreprinde orice demersuri
necesare pentru a stabili dac situaia respectiv reprezint o
situa ie de conflict de interese i de a prezenta
candidatului/ofertantului aflat în respectiva situa ie o
expunere a motivelor care, în opinia autorit ii contractante,
sunt de natur s duc la un conflict de interese.
(2) În cazul prevzut la alin. (1), autoritatea contractant
solicit candidatului/ofertantului transmiterea punctului su de
vedere cu privire la respectiva situaie.
(3) În cazul în care, în urma aplicrii dispoziiilor alin.
(1) i (2), autoritatea contractant stabilete c exist un
conflict de interese, autoritatea contractant adopt msurile
necesare pentru eliminarea circumstan elor care au generat
conflictul de interese, dispunând m!suri cum ar fi înlocuirea
persoanelor responsabile cu evaluarea ofertelor, atunci când le
este afectat" impar#ialitatea, acolo unde este posibil, sau
eliminarea ofertantului/candidatului aflat în rela$ie cu
persoanele cu func%ii de decizie din cadrul autorit&'ii
contractante.
ART. 63
(1) Autoritatea contractant( precizeaz) în documentele
achizi*iei numele persoanelor cu func+ii de decizie în cadrul
autorit,-ii contractante sau al furnizorului de servicii de
achizi.ie implicat în procedura de atribuire.
(2) Autoritatea contractant/ public0 prin mijloace
electronice denumirea 1i datele de identificare ale
ofertantului/candidatului/ subcontractantului propus/ter2ului
sus3in4tor, în termen de maximum 5 zile de la expirarea
termenului-limit5 de depunere a solicit6rilor de
participare/ofertelor, cu excep7ia persoanelor fizice, în cazul
c8rora se public9 doar numele.
SEC:IUNEA a 5-a
Reguli aplicabile comunic;rilor
ART. 64
(1) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare <i
altele asemenea, prev=zute de prezenta lege, sunt transmise în
scris, prin mijloace electronice de comunicare sau, ca excep>ie,
prin alte mijloace decât cele electronice.
(2) Instrumentele ?i dispozitivele utilizate pentru
comunicarea prin mijloace electronice, precum @i
caracteristicile tehnice ale acestora trebuie sA fie

nediscriminatorii, disponibile cu caracter general, trebuie s
asigure interoperabilitatea cu produsele de uz general în
domeniul tehnologiei informaiei i comunica iilor i s nu
limiteze accesul operatorilor economici la procedura de
atribuire.
(3) Prin excepie de la prevederile alin. (1), comunicarea
verbal poate fi utilizat pentru alte comunic ri decât cele
privind elementele esen iale ale unei proceduri de atribuire, cu
condi ia consemn rii în scris a principalelor elemente ale
con inutului comunicrii verbale, cu condiia respectrii
procedurilor de atribuire, cu informarea tuturor
participanilor.
(4) În sensul dispoziiilor alin. (3), elementele eseniale
ale procedurii de atribuire includ documentele achiziiei,
solicitrile de participare i ofertele.
(5) Coninutul comunicrilor verbale cu ofertanii care ar
putea avea un impact semnificativ asupra coninutului i
evalurii ofertelor se consemneaz prin mijloace
corespunztoare, cum ar fi minute, înregistrri audio sau
sinteze ale principalelor elemente ale comunic rii.
ART. 65
(1) Autoritatea contractant! are obliga"ia de a asigura
protejarea integrit#$ii datelor, a confiden%ialit&'ii ofertelor
(i a solicit)rilor de participare în cadrul tuturor
opera*iunilor de comunicare, transmitere +i stocare a
informa,iilor.
(2) Con-inutul ofertelor .i al solicit/rilor de participare,
precum 0i cel al planurilor/proiectelor în cazul concursurilor
de solu1ii este confiden2ial pân3 la data stabilit4 pentru
deschiderea acestora.
(3) Autoritatea contractant5 ia cuno6tin78 de con9inutul
ofertelor, al solicit:rilor de participare sau al
planurilor/proiectelor în cazul concursurilor de solu;ii numai
de la data stabilit< pentru deschiderea acestora.
ART. 66
(1) Autoritatea contractant= are dreptul, dac> este necesar,
s? impun@ utilizarea unor instrumente Ai dispozitive care nu
sunt disponibile cu caracter general, cu condiBia sC ofere
mijloace alternative de acces.
(2) Autoritatea contractantD oferE mijloace alternative de
acces adecvate dacF se aflG într-una dintre urmHtoarele
situaIii:
a) oferJ acces direct, liber, complet Ki gratuit, prin
mijloace electronice, la instrumentele Li dispozitivele
prevMzute la alin. (1) de la data publicNrii anunOului de

participare; în cuprinsul anunului de participare se specific
adresa de internet la care sunt accesibile aceste instrumente i
dispozitive;
b) asigur c operatorii economici care nu au acces la
instrumentele i dispozitivele prevzute la alin. (1) i nici
posibilitatea de a le obine în termenele stabilite, cu condi ia
ca lipsa accesului s nu poat fi atribuit operatorului
economic în cauz , pot avea acces la procedura de atribuire prin
utilizarea unor dispozitive provizorii puse la dispoziie cu
titlu gratuit online;
c) asigur disponibilitatea unei metode alternative pentru
depunerea electronic a ofertelor.
ART. 67
Prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi se
stabilesc, cu luarea în considerare a progresului tehnologic,
urmtoarele:
a) situaiile i condiiile în care este permis folosirea
altor mijloace de comunicare decât cele electronice;
b) regulile i cerinele care trebuie îndeplinite de
dispozitivele i instrumentele utilizate în legtur cu
transmiterea i primirea ofertelor, a solicitrilor de
participare sau a planurilor/proiectelor în cazul concursurilor
de soluii, inclusiv situaiile i condi iile în care poate fi
solicitat! sau este necesar" utilizarea semn#turii electronice
extinse, precum $i modalit%&ile de implementare a acesteia;
c) utilizarea unor standarde tehnice specifice în vederea
asigur'rii interoperabilit()ii instrumentelor *i dispozitivelor
utilizate pentru comunicarea electronic+.

CAP. III
Modalit,-i de atribuire
SEC.IUNEA 1
Procedurile de atribuire
Aplicarea procedurilor de atribuire
ART. 68
(1) Procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege,
aplicabile pentru atribuirea contractelor de achizi/ie
public0/acordurilor-cadru sau organizarea concursurilor de
solu1ii cu o valoare estimat2 egal3 sau mai mare decât valorile
prev4zute la art. 7 alin. (5), sunt urm5toarele:
a) licita6ia deschis7;
b) licita8ia restrâns9;

c) negocierea competitiv;
d) dialogul competitiv;
e) parteneriatul pentru inovare;
f) negocierea f r publicare prealabil;
g) concursul de soluii;
h) procedura de atribuire aplicabil în cazul serviciilor
sociale i al altor servicii specifice;
i) procedura simplificat.
(2) Procedura de atribuire aplicat în cazul serviciilor
sociale i al altor servicii specifice men ionat la alin. (1)
lit. h) este:
a) una din procedurile prev zute la alin. (1) lit. a)-g) în
cazul în care valoarea estimat este egal sau mai mare decât
pragul prevzut la art. 7 alin. (1) lit. c);
b) procedura proprie, în cazul în care valoarea estimat
este mai mic decât pragul prevzut la art. 7 alin. (1) lit. c).
(la 22-12-2017 Articolul 68 din Paragraful 1 , Sectiunea 1 ,
Capitolul III a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din
ORDONANA DE URGEN nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017)
ART. 69
(1) Autoritatea contractant atribuie contractele de
achiziie public/acordurile-cadru, în cazul în care valoarea
estimat este mai mare sau egal cu pragurile valorice prevzute
la art. 7 alin. (1), prin aplicarea procedurilor de licitaie
deschis sau licitaie restrâns .
(2) Prin excep!ie de la prevederile alin. (1), autoritatea
contractant" are dreptul de a aplica parteneriatul pentru
inovare în condi#iile prev$zute la art. 95-103.
(3) Prin excep%ie de la prevederile alin. (1), autoritatea
contractant& are dreptul de a aplica procedurile de negociere
competitiv' (i dialog competitiv numai în cazurile )i condi*iile
prev+zute la art. 70.
(4) Prin excep,ie de la prevederile alin. (1), autoritatea
contractant- are dreptul de a aplica procedura de negociere f.r/
publicarea prealabil0 a unui anun1 de participare exclusiv în
cazurile 2i condi3iile prev4zute la art. 104.
(5) Prin excep5ie de la prevederile alin. (1), autoritatea
contractant6 are dreptul de a organiza un concurs de solu7ii în
condi8iile prev9zute la art. 3 alin. (1) lit. j) :i art. 105110.

(6) Prin excepie de la prevederile alin. (1), autoritatea
contractant atribuie contractele de achizi ie
public/acordurile-cadru având ca obiect servicii sociale i
alte servicii specifice în condiiile prevzute la art. 111 i
112.
ART. 70
(1) Autoritatea contractant are dreptul de a aplica
procedura de negociere competitiv sau procedura de dialog
competitiv în cazul achizi ion rii de lucr ri, produse sau
servicii, dac se îndeplinete cel puin unul dintre urmtoarele
criterii:
a) necesitile autoritii contractante nu pot fi asigurate
fr adaptarea soluiilor disponibile în mod rapid pe pia;
b) lucrrile, produsele sau serviciile includ soluii de
proiectare sau soluii inovatoare;
c) contractul nu poate fi atribuit fr negocieri prealabile
din cauza unor circumstane specifice legate de natura ori
complexitatea sa sau de structura juridic !i financiar" ori din
cauza riscurilor legate de acestea;
d) specifica#iile tehnice nu pot fi definite cu suficient$
precizie de c%tre autoritatea contractant& prin trimitere la un
standard, o evaluare tehnic' european(, o specifica)ie tehnic*
comun+ sau o referin,- tehnic..
(2) Autoritatea contractant/ are dreptul de a aplica
procedura de negociere competitiv0 sau procedura de dialog
competitiv pentru achizi1ia de lucr2ri, produse sau servicii în
cazul în care, în urma unei proceduri de licita3ie deschis4 sau
de licita5ie restrâns6, au fost depuse numai oferte neconforme
sau inacceptabile.
(3) În cazul prev7zut la alin. (2), autoritatea contractant8
are dreptul de a nu publica un anun9 de participare dac: invit;
la procedura de atribuire exclusiv acei ofertan<i care, în
cadrul procedurii anterioare de licita=ie deschis> sau licita?ie
restrâns@, au îndeplinit criteriile de calificare Ai au depus
oferte în conformitate cu cerinBele formale ale procedurii de
atribuire.
LicitaCia deschisD
ART. 71
În cadrul procedurii de licitaEie deschisF orice operator
economic are dreptul de a depune ofertG în urma publicHrii unui
anunI de participare.
ART. 72

Licitaia deschis se ini iaz prin transmiterea spre
publicare a unui anun de participare, în conformitate cu
prevederile art. 144 alin. (2) i (3), prin care autoritatea
contractant solicit operatorilor economici depunerea de
oferte.
ART. 73
(1) Procedura de licitaie deschis se desf oar într-o
singur etap obligatorie.
(2) Autoritatea contractant are dreptul de a decide
organizarea unei etape finale de licitaie electronic, caz în
care are obligaia de a preciza aceast decizie în anunul de
participare i în documentaia de atribuire.
ART. 74
(1) Perioada cuprins între data transmiterii anunului de
participare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene i data-limit de depunere a ofertelor este de cel
puin 35 de zile.
(2) În cazul în care autoritatea contractant a publicat un
anun de intenie referitor la contractul de achiziie public
ce urmeaz! s" fie atribuit, aceasta are dreptul de a reduce
perioada prev#zut$ la alin. (1) la cel pu%in 15 zile dac& sunt
îndeplinite în mod cumulativ urm'toarele condi(ii:
a) anun)ul de inten*ie a inclus toate informa+iile necesare
pentru anun,ul de participare, în m-sura în care informa.iile
respective erau disponibile în momentul public/rii anun0ului de
inten1ie;
b) anun2ul de inten3ie a fost transmis spre publicare cu o
perioad4 cuprins5 între 35 de zile 6i 12 luni înainte de data
transmiterii anun7ului de participare.
(3) În cazul în care o situa8ie de urgen9:, demonstrat; în
mod corespunz<tor de c=tre autoritatea contractant>, face
imposibil de respectat perioada prev?zut@ la alin. (1),
autoritatea contractantA poate stabili o perioadB redusC pentru
depunerea ofertelor, care nu poate fi mai micD de 15 zile de la
data transmiterii spre publicare a anunEului de participare.
(4) Autoritatea contractantF are dreptul de a reduce cu 5
zile perioada pentru depunerea ofertelor prevGzutH la alin. (1)
în cazul în care acceptI depunerea ofertelor prin mijloace
electronice, în condiJiile prezentei legi.
ART. 75
Ofertantul depune oferta elaboratK în conformitate cu
informaLiile Mi cerinNele prevOzute în documentele achiziPiei,
însoQitR de documentele sau de documentul unic de achiziSie

european, în conformitate cu dispoziiile art. 193-197, dup
caz, care demonstreaz îndeplinirea criteriilor de calificare
stabilite de autoritatea contractant.
Licitaia restrâns
ART. 76
În cadrul procedurii de licitaie restrâns orice operator
economic are dreptul de a depune o solicitare de participare în
urma publicrii unui anun de participare, urmând ca numai
candida ii care îndeplinesc criteriile de calificare i selec ie
stabilite de autoritatea contractant s aib dreptul de a
depune oferta în etapa ulterioar.
ART. 77
Licitaia restrâns se iniiaz prin transmiterea spre
publicare a unui anun de participare, în conformitate cu
prevederile art. 144 alin. (2) i (3), prin care autoritatea
contractant solicit operatorilor economici depunerea de
solicitri de participare în vederea furnizrii informaiilor
documentelor pentru calificare i selecie stabilite de
autoritatea contractant.

i

ART. 78
(1) Procedura de licita ie restrâns! se desf"#oar$ în dou%
etape obligatorii:
a) etapa depunerii solicit&rilor de participare 'i a
select(rii candida)ilor, prin aplicarea criteriilor de
calificare *i selec+ie;
b) etapa depunerii ofertelor de c,tre candida-ii selecta.i
în cadrul primei etape /i a evalu0rii acestora, prin aplicarea
criteriului de atribuire 1i a factorilor de evaluare.
(2) În etapa prev2zut3 la alin. (1) lit. a), autoritatea
contractant4 are dreptul de a limita num5rul de candida6i care
îndeplinesc criteriile de calificare 7i selec8ie 9i care vor fi
invita:i s; depun< oferte în etapa a doua, cu condi=ia s> fie
asigurat un anumit num?r minim de candida@i.
(3) Autoritatea contractantA are obligaBia de a indica în
anunCul de participare criteriile sau regulile obiective Di
nediscriminatorii pe care intenEioneazF sG le aplice, numHrul
minim de candidaIi pe care intenJioneazK sL îi invite sM depunN
oferte în etapa a doua a procedurii Oi, dacP este cazul, numQrul
maxim.
(4) NumRrul minim de candidaSi indicat în anunTul de
participare conform dispoziUiilor alin. (3) trebuie sV fie

suficient pentru a asigura o concuren real i, în orice
situaie, nu poate fi mai mic de 5.
(5) Atunci când selecteaz candidaii, autoritatea
contractant are obligaia de a aplica numai criteriile de
selec ie prev zute în anun ul de participare.
(6) În urma finaliz rii etapei prev zute la alin. (1) lit.
a), autoritatea contractant transmite simultan tuturor
candidailor selectai o invitaie de participare la etapa a
doua.
(7) Autoritatea contractant are obligaia de a invita în
etapa a doua un numr de candidai cel puin egal cu numrul
minim de candidai indicat în anunul de participare conform
dispoziiilor alin. (4).
(8) În cazul în care numrul de candidai care îndeplinesc
criteriile de calificare i selecie este mai mic decât numrul
minim indicat în anun ul de participare conform dispozi!iilor
alin. (4), autoritatea contractant" are dreptul de a opta între
a continua procedura de atribuire numai cu acel candidat/acei
candida#i care îndepline$te/îndeplinesc cerin%ele solicitate &i
a anula procedura, în condi'iile prev(zute la art. 213.
(9) Autoritatea contractant) nu are dreptul de a invita în
etapa a doua un operator economic care nu a depus o solicitare
de participare în prima etap* sau nu a îndeplinit criteriile de
calificare +i selec,ie.
(10) Autoritatea contractant- are dreptul de a decide
organizarea unei etape finale de licita.ie electronic/, caz în
care are obliga0ia de a preciza aceast1 decizie în anun2ul de
participare 3i în documenta4ia de atribuire.
ART. 79
(1) Perioada cuprins5 între data transmiterii anun6ului de
participare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene 7i data-limit8 de depunere a solicit9rilor de
participare este de cel pu:in 30 de zile.
(2) Perioada cuprins; între data transmiterii invita<iei de
participare la etapa a doua a procedurii de atribuire =i datalimit> de depunere a ofertelor este de cel pu?in 30 de zile.
(3) În cazul în care autoritatea contractant@ a publicat un
anunA de intenBie referitor la contractul de achiziCie
publicD/acordul-cadru ce urmeazE a fi atribuit, aceasta are
dreptul de a reduce perioada prevFzutG la alin. (2) la cel puHin
10 zile dacI sunt îndeplinite în mod cumulativ urmJtoarele
condiKii:
a) anunLul de intenMie a inclus toate informaNiile necesare
pentru anunOul de participare, în mPsura în care informaQiile

respective erau disponibile în momentul publicrii anunului de
inten ie;
b) anunul de intenie a fost transmis spre publicare cu o
perioad cuprins între 35 de zile i 12 luni înainte de data
transmiterii anunului de participare.
(4) Autoritatea contractant are dreptul de a reduce cu 5
zile perioada pentru depunerea ofertelor prev zut la alin. (2)
în cazul în care accept depunerea ofertelor prin mijloace
electronice, în condi iile prezentei legi.
(5) În cazul în care o situaie de urgen, demonstrat în
mod corespunztor de ctre autoritatea contractant, face
imposibil de respectat perioadele prevzute la alin. (1) sau (2)
ori cea rezultat în urma aplicrii alin. (3), autoritatea
contractant poate stabili:
a) o perioad redus pentru depunerea solicitrilor de
participare, care nu poate fi mai mic de 15 zile de la data
transmiterii spre publicare a anunului de participare;
b) o perioad redus pentru depunerea ofertelor, care nu
poate fi mai mic de 10 zile de la data transmiterii invita!iei
de participare la etapa a doua a procedurii de atribuire.

Negocierea competitiv"
ART. 80
În cadrul procedurii de negociere competitiv# orice operator
economic are dreptul de a depune o solicitare de participare în
urma public$rii unui anun% de participare, urmând ca numai
candida&ii care îndeplinesc criteriile de calificare 'i selec(ie
stabilite de autoritatea contractant) s* aib+ dreptul de a
depune oferte ini,iale în etapa ulterioar-, pe baza c.rora
autoritatea contractant/ va derula negocieri în vederea
îmbun0t12irii acestora.
ART. 81
Negocierea competitiv3 se ini4iaz5 prin transmiterea spre
publicare a unui anun6 de participare, în conformitate cu
prevederile art. 144 alin. (2) 7i (3), prin care autoritatea
contractant8 solicit9 operatorilor economici depunerea de
solicit:ri de participare în vederea furniz;rii informa<iilor
documentelor pentru calificare >i selec?ie stabilite de
autoritatea contractant@.
ART. 82
(1) Procedura de negociere competitivA se desfBCoarD, de
regulE, în douF etape obligatorii:

=i

a) etapa depunerii solicitrilor de participare i a
select rii candidailor, prin aplicarea criteriilor de
calificare i selecie;
b) etapa depunerii ofertelor iniiale de ctre candidaii
selecta i în cadrul primei etape i a evalu rii conformit ii
acestora cu cerinele minime stabilite de autoritatea
contractant potrivit art. 83 alin. (2) i negocierile în
vederea îmbuntirii ofertelor iniiale, a depunerii ofertelor
finale i a evalurii acestora, prin aplicarea criteriului de
atribuire i a factorilor de evaluare.
(2) În etapa prevzut la alin. (1) lit. a), autoritatea
contractant are dreptul de a limita numrul de candidai care
îndeplinesc criteriile de calificare i selecie i care vor fi
invita i s! depun" oferte ini#iale, cu condi$ia s% fie asigurat
un num&r de minimum 3 candida'i.
(3) Autoritatea contractant( are obliga)ia de a indica în
anun*ul de participare criteriile sau regulile obiective +i
nediscriminatorii pe care inten,ioneaz- s. le aplice, num/rul
minim de candida0i pe care inten1ioneaz2 s3 îi invite s4 depun5
oferte ini6iale în etapa a doua a procedurii 7i, dac8 este
cazul, num9rul maxim.
(4) Num:rul minim de candida;i indicat în anun<ul de
participare conform dispozi=iilor alin. (3) trebuie s> fie
suficient pentru a asigura o concuren?@ realA cu condiBia sC fie
asigurat un numDr de minimum 3 candidaEi.
(5) Atunci când selecteazF candidaGii, autoritatea
contractantH are obligaIia de a aplica numai criteriile de
selecJie prevKzute în anunLul de participare.
(6) În urma finalizMrii etapei prevNzute la alin. (1) lit.
a), autoritatea contractantO transmite simultan tuturor
candidaPilor selectaQi o invitaRie de participare la etapa a
doua.
(7) Autoritatea contractantS are obligaTia de a invita în
etapa a doua un numUr de candidaVi cel puWin egal cu numXrul
minim de candidaYi indicat în anunZul de participare conform
dispozi[iilor alin. (4).
(8) În cazul în care num\rul de candida]i care îndeplinesc
criteriile de calificare ^i selec_ie este mai mic decât num`rul
minim indicat în anunaul de participare, conform dispozibiilor
alin. (4), autoritatea contractantc are dreptul de a opta între
a continua procedura de atribuire numai cu acel candidat/acei
candidadi care îndeplineete/îndeplinesc cerinfele solicitate gi
a anula procedura, în condihiile previzute la art. 213.
(9) Autoritatea contractantj nu are dreptul de a invita în
etapa a doua un operator economic care nu a depus o solicitare

de participare în prima etap sau nu a îndeplinit criteriile de
calificare i selecie.
(10) Autoritatea contractant poate atribui contractul de
achiziie public/acordul-cadru pe baza ofertelor iniiale, fr
negociere, în cazul în care i-a rezervat aceast posibilitate
prin anun ul de participare.
(11) Autoritatea contractant are dreptul de a decide
organizarea unei etape finale de licita ie electronic, caz în
care are obligaia de a preciza aceast decizie în anunul de
participare i în documentaia de atribuire.
ART. 83
(1) În cuprinsul documentaiei de atribuire autoritatea
contractant definete obiectul achiziiei prin descrierea
necesitilor autoritii contractante i a caracteristicilor
solicitate pentru produsele, lucrrile sau serviciile care
urmeaz a fi achiziionate i stabile!te criteriul de atribuire
"i factorii de evaluare a ofertelor.
(2) În cadrul descrierii elementelor prev#zute la alin. (1),
autoritatea contractant$ stabile%te care sunt cerin&ele minime
în leg'tur( cu acestea pe care ofertele trebuie s) le
îndeplineasc*.
(3) Informa+iile furnizate prin documenta,ia de atribuire
trebuie s- fie suficient de precise pentru a permite
operatorilor economici s. determine natura /i obiectul general
al achizi0iei 1i, pe baza acestora, s2 decid3 transmiterea unei
solicit4ri de participare sau neparticiparea la procedura de
atribuire.
ART. 84
(1) Perioada cuprins5 între data transmiterii anun6ului de
participare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene 7i data-limit8 de depunere a solicit9rilor de
participare este de cel pu:in 30 de zile.
(2) Perioada cuprins; între data transmiterii invita<iei de
participare la etapa a doua a procedurii de atribuire =i data
limit> de depunere a ofertelor ini?iale este de cel pu@in 30 de
zile.
(3) În cazul în care autoritatea contractantA a publicat un
anunB de intenCie referitor la contractul de achiziDie
publicE/acordul-cadru ce urmeazF a fi atribuit, aceasta are
dreptul de a reduce perioada prevGzutH la alin. (2) la cel puIin
10 zile dacJ sunt îndeplinite în mod cumulativ urmKtoarele
condiLii:
a) anunMul de intenNie a inclus toate informaOiile necesare
pentru anunPul de participare, în mQsura în care informaRiile

respective erau disponibile în momentul publicrii anunului de
inten ie;
b) anunul de intenie a fost transmis spre publicare cu o
perioad cuprins între 35 de zile i 12 luni înainte de data
transmiterii anunului de participare.
(4) Autoritatea contractant are dreptul de a reduce cu 5
zile perioada pentru depunerea ofertelor ini iale prev zut la
alin. (2) în cazul în care accept depunerea ofertelor prin
mijloace electronice, în condiiile prezentei legi.
(5) În cazul în care o situaie de urgen, demonstrat în
mod corespunztor de ctre autoritatea contractant, face
imposibil de respectat perioadele prevzute la alin. (1) sau (2)
ori cea rezultat în urma aplicrii alin. (4), autoritatea
contractant poate stabili:
a) o perioad redus pentru depunerea solicitrilor de
participare, care nu poate fi mai mic de 15 zile de la data
transmiterii spre publicare a anunului de participare;
b) o perioad redus pentru depunerea ofertelor ini!iale,
care nu poate fi mai mic" de 10 zile de la data transmiterii
invita#iei de participare la etapa a doua a procedurii de
atribuire.
ART. 85
(1) Cu excep$ia situa%iei prev&zute la art. 82 alin. (10),
autoritatea contractant' negociaz( cu ofertan)ii ofertele
ini*iale +i toate ofertele ulterioare depuse de ace,tia, cu
excep-ia ofertelor finale, în vederea îmbun.t/0irii con1inutului
acestora.
(2) Cerin2ele minime stabilite de autoritatea contractant3
potrivit art. 83 alin. (2), criteriul de atribuire 4i factorii
de evaluare nu pot face obiect al negocierilor.
(3) Pe durata negocierilor, autoritatea contractant5 are
obliga6ia de a asigura respectarea principiului tratamentului
egal fa78 de to9i ofertan:ii ;i de a nu furniza informa<ii întro manier= discriminatorie, care ar putea crea unuia/unora dintre
ofertan>i un avantaj în raport cu ceilal?i.
(4) Autoritatea contractant@ informeazA în scris toBi
ofertanCii ale cDror oferte nu au fost eliminate din competiEie
potrivit alin. (8) Fi (9) în legGturH cu orice modificIri ale
specificaJiilor tehnice sau ale altor documente ale achiziKiei,
cu excepLia prevederilor referitoare la cerinMele minime
stabilite de autoritatea contractantN potrivit art. 83 alin.
(2), care nu pot fi modificate.
(5) În urma modificOrilor prevPzute la alin. (4),
autoritatea contractantQ acordR o perioadS suficientT

ofertanilor pentru modificarea ofertelor i retransmiterea
ofertelor modificate, dac este cazul.
(6) Autoritatea contractant are obligaia de a nu dezvlui
celorlali participani informaii confiden iale comunicate de
un candidat sau ofertant care particip la negocieri, f r
acordul scris al acestuia.
(7) Acordul prev zut la alin. (6) nu poate fi exprimat cu
caracter general, ci este exprimat cu privire la fiecare
intenie de comunicare a anumitor informaii specifice.
(8) Autoritatea contractant are dreptul de a desfura
negocierile în runde succesive, cu scopul de a reduce numrul de
oferte care urmeaz s fie negociate.
(9) Reducerea numrului de oferte potrivit dispoziiilor
alin. (8) se realizeaz numai pe baza factorilor de evaluare
stabilii prin anunul de participare sau alt document al
achiziiei.
(10) Aplicarea opiunii prevzute la alin. (8) trebuie
indicat de autoritatea contractant în cadrul anun ului de
participare sau al altui document al achizi!iei.
(11) În cazul în care autoritatea contractant" inten#ioneaz$
s% încheie negocierile, aceasta îi informeaz& pe ofertan'ii
r(ma)i în competi*ie +i stabile,te un termen pentru depunerea
unor oferte noi sau revizuite, care reprezint- ofertele finale.
(12) Autoritatea contractant. verific/ dac0 ofertele finale
prev1zute la alin. (11) respect2 cerin3ele minime stabilite de
autoritatea contractant4 potrivit art. 83 alin. (2) 5i celelalte
cerin6e prev7zute în documenta8ia de atribuire, evalueaz9
ofertele finale :i atribuie contractul pe baza criteriului de
atribuire ;i a factorilor de evaluare.
Dialogul competitiv
ART. 86
În cadrul procedurii de dialog competitiv orice operator
economic are dreptul de a depune o solicitare de participare în
urma public<rii unui anun= de participare, urmând ca numai
candida>ii care îndeplinesc criteriile de calificare ?i selec@ie
stabilite de autoritatea contractantA sB aibC dreptul de a
participa la etapa de dialog, iar candidaDii rEmaFi la sfârGitul
etapei de dialog au dreptul de a depune oferte finale.
ART. 87
Procedura de dialog competitiv se iniHiazI prin transmiterea
spre publicare a unui anunJ de participare, în conformitate cu
prevederile art. 144 alin. (2) Ki (3), prin care autoritatea
contractantL solicitM operatorilor economici depunerea de
solicitNri de participare în vederea furnizOrii informaPiilor Qi

documentelor pentru calificare
autoritatea contractant.

i selecie stabilite de

ART. 88
(1) Procedura de dialog competitiv se desf oar în trei
etape:
a) etapa depunerii solicitrilor de participare i a
selectrii candida ilor, prin aplicarea criteriilor de
calificare i selec ie;
b) etapa dialogului cu candida ii selecta i, în vederea
identificrii soluiei/soluiilor apte s rspund necesitilor
autoritii contractante i pe baza creia/crora se vor depune
ofertele finale;
c) etapa depunerii ofertelor finale de ctre candidaii
rmai în urma etapei de dialog i a evalu rii acestora, prin
aplicarea criteriului de atribuire !i a factorilor de evaluare.
(2) În etapa prev"zut# la alin. (1) lit. a), autoritatea
contractant$ are dreptul de a limita num%rul de candida&i care
îndeplinesc criteriile de calificare 'i selec(ie )i care vor fi
invita*i s+ participe în etapa de dialog, cu condi,ia s- fie
asigurat un anumit num.r minim de candida/i.
(3) Autoritatea contractant0 are obliga1ia de a indica în
anun2ul de participare criteriile sau regulile obiective 3i
nediscriminatorii pe care inten4ioneaz5 s6 le aplice, num7rul
minim de candida8i pe care inten9ioneaz: s; îi invite în etapa a
doua a procedurii <i, dac= este cazul, num>rul maxim.
(4) Num?rul minim de candida@i indicat în anunAul de
participare conform dispoziBiilor alin. (3) trebuie sC fie
suficient pentru a asigura o concurenDE realF Gi, în orice
situaHie, nu poate fi mai mic de 3.
(5) Atunci când selecteazI candidaJii, autoritatea
contractantK are obligaLia de a aplica numai criteriile de
selecMie prevNzute în anunOul de participare.
(6) În urma finalizPrii etapei prevQzute la alin. (1) lit.
a), autoritatea contractantR transmite simultan tuturor
candidaSilor selectaTi o invitaUie de participare la etapa a
doua.
(7) Autoritatea contractantV are obligaWia de a invita în
etapa a doua un numXr de candidaYi cel puZin egal cu num[rul
minim de candida\i indicat în anun]ul de participare conform
dispozi^iilor alin. (4).
(8) În cazul în care num_rul de candida`i care îndeplinesc
criteriile de calificare ai selecbie este mai mic decât numcrul
minim indicat în anundul de participare conform dispozieiilor
alin. (4), autoritatea contractantf are dreptul de a opta între

a continua procedura de atribuire numai cu acel candidat/acei
candidai care îndeplinete/îndeplinesc cerin ele solicitate i
a anula procedura, în condiiile prevzute la art. 213.
(9) Autoritatea contractant nu are dreptul de a invita în
etapa a doua un operator economic care nu a depus o solicitare
de participare în prima etap sau nu a îndeplinit criteriile de
calificare i selec ie.
(10) În urma finaliz rii etapei prev zute la alin. (1) lit.
b), autoritatea contractant transmite simultan tuturor
candida ilor rmai în competiie o invitaie de depunere a
ofertelor finale.
ART. 89
Perioada cuprins între data transmiterii anunului de
participare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene i data-limit de depunere a solicitrilor de
participare este de cel puin 30 de zile.
ART. 90
(1) Autoritatea contractant îi stabilete necesitile i
cerinele prin anunul de participare i le define!te în cadrul
anun"ului de participare #i/sau al unui document descriptiv.
(2) Autoritatea contractant$ stabile%te &i define'te în
cadrul anun(ului de participare )i/sau al documentului
descriptiv prev*zut la alin. (1) criteriul de atribuire +i
factorii de evaluare ale,i, precum -i un termen orientativ
pentru desf./urarea procedurii de atribuire.
(3) Criteriile de atribuire utilizate în cazul procedurii de
dialog competitiv sunt cel mai bun raport calitate-pre0 sau cel
mai bun raport calitate-cost, prev1zute la art. 187 alin. (3)
lit. c) 2i d).
ART. 91
(1) Autoritatea contractant3 desf45oar6 etapa dialogului cu
fiecare candidat selectat în parte, în scopul identific7rii 8i
definirii celor mai bune mijloace pentru satisfacerea
necesit9:ilor sale.
(2) Numai candida;ii selecta<i de autoritatea contractant=
în urma finaliz>rii etapei prev?zute la art. 88 alin. (1) lit.
a) pot participa la etapa dialogului.
(3) În cadrul dialogului autoritatea contractant@ Ai
candidaBii selectaCi pot discuta toate aspectele referitoare la
achiziDie.
(4) Pe durata dialogului, autoritatea contractantE are
obligaFia de a asigura respectarea principiului tratamentului
egal faGH de toIi candidaJii Ki de a nu furniza informaLii într-

o manier discriminatorie, care ar putea crea unuia/unora dintre
candidai un avantaj în raport cu ceilal i.
(5) Autoritatea contractant are obligaia de a nu dezvlui
celorlali candidai soluiile propuse sau alte informa ii
confiden iale comunicate de un candidat care particip la
dialog, f r acordul scris al acestuia.
(6) Acordul prevzut la alin. (5) nu poate fi exprimat cu
caracter general, ci este exprimat cu privire la fiecare
intenie de comunicare a anumitor informaii specifice.
ART. 92
(1) Autoritatea contractant are dreptul de a desfura
dialogul în runde succesive, cu scopul de a reduce numrul de
soluii care urmeaz s fie discutate în etapa dialogului.
(2) Reducerea numrului de soluii potrivit dispoziiilor
alin. (1) se realizeaz numai pe baza factorilor de evaluare
stabilii prin anunul de participare i/sau documentul
descriptiv prevzut la art. 90 alin. (1).
(3) Aplicarea op iunii prev!zute la alin. (1) trebuie
indicat" de autoritatea contractant# în cadrul anun$ului de
participare %i/sau al documentului descriptiv prev&zut la art.
90 alin. (1).
(4) Autoritatea contractant' continu( dialogul pân) când
este în m*sur+ s, identifice solu-ia/solu.iile apte s/ satisfac0
necesit12ile sale.
(5) Dup3 ce a declarat încheiat4 etapa dialogului 5i a
informat în acest sens candida6ii r7ma8i în competi9ie,
autoritatea contractant: îi invit; pe fiecare dintre ace<tia s=
depun> ofertele finale pe baza solu?iei sau solu@iilor
prezentate Ai specificate în cursul dialogului.
(6) Ofertele finale prevBzute la alin. (5) cuprind toate
elementele solicitate Ci necesare pentru realizarea proiectului.
(7) Autoritatea contractantD are dreptul de a solicita
clarificEri, precizFri Gi îmbunHtIJiri ale ofertelor finale.
(8) ClarificKrile, precizLrile Mi îmbunNtOPirile prevQzute
la alin. (7), precum Ri orice informaSii suplimentare transmise
de ofertant nu pot sT conducU la modificarea elementelor
esenViale ale procedurii de atribuire, inclusiv ale
necesitWXilor Yi cerinZelor stabilite în anun[ul de participare
\i/sau documentul descriptiv prev]zut la art. 90 alin. (1), în
cazul în care modificarea acestor elemente, necesit^_i `i
cerinae este susceptibilb a denatura concurenca sau a avea un
efect discriminatoriu.
ART. 93
(1) Autoritatea contractantd evalueaze ofertele primite pe
baza criteriului de atribuire fi a factorilor de evaluare

stabilii prin anun ul de participare i/sau în documentul
descriptiv prevzut la art. 90 alin. (1).
(2) La solicitarea autoritii contractante se pot desfura
negocieri cu ofertantul a crui ofert final a fost desemnat
ca prezentând cel mai bun raport calitate-pre în urma aplic rii
factorilor de evaluare stabilii de autoritatea contractant,
având ca obiect confirmarea angajamentelor financiare sau a
altor termeni sau condiii incluse în ofert în vederea
stabilirii clauzelor contractului, cu condiia ca aceste
negocieri s nu conduc la modificri substaniale ale
aspectelor eseniale ale ofertei sau ale achiziiei publice,
inclusiv ale necesitilor i cerinelor stabilite prin anunul
de participare sau documentul descriptiv prevzut la art. 90
alin. (1), i s nu ri!te s" denatureze concuren#a sau s$
conduc% la discriminare.
ART. 94
Autoritatea contractant& poate prevedea prime sau pl'(i
pentru participan)ii la dialog în condi*iile stabilite prin
documentele achizi+iei.
Parteneriatul pentru inovare
ART. 95
În cadrul parteneriatului pentru inovare orice operator
economic are dreptul de a depune o solicitare de participare în
urma public,rii unui anun- de participare, urmând ca numai
candida.ii care îndeplinesc criteriile de calificare /i selec0ie
stabilite de autoritatea contractant1 s2 aib3 dreptul de a
depune oferte ini4iale în etapa ulterioar5, pe baza c6rora
autoritatea contractant7 va desf89ura negocieri în vederea
îmbun:t;<irii acestora.
ART. 96
Parteneriatul pentru inovare se ini=iaz> prin transmiterea
spre publicare a unui anun? de participare, în conformitate cu
prevederile art. 144 alin. (2) @i (3), prin care autoritatea
contractantA solicitB operatorilor economici depunerea de
solicitCri de participare în vederea furnizDrii informaEiilor Fi
documentelor pentru calificare Gi selecHie stabilite de
autoritatea contractantI.
ART. 97
(1) Parteneriatul pentru inovare se desfJKoarL în trei
etape:

a) etapa depunerii solicitrilor de participare i a
select rii candidailor, prin aplicarea criteriilor de
calificare i selecie;
b) etapa depunerii ofertelor iniiale de ctre candidaii
selecta i în cadrul primei etape i a evalu rii conformit ii
acestora cu cerinele stabilite de autoritatea contractant
potrivit art. 98 alin. (3);
c) etapa negocierilor în vederea îmbuntirii ofertelor
iniiale, a depunerii ofertelor finale i a evalurii acestora,
prin aplicarea criteriului de atribuire i a factorilor de
evaluare.
(2) În etapa prevzut la alin. (1) lit. a), autoritatea
contractant are dreptul de a limita numrul de candidai care
îndeplinesc criteriile de calificare i selecie i care vor fi
invitai s depun! oferte ini"iale, cu condi#ia s$ fie asigurat
un anumit num%r minim de candida&i.
(3) Autoritatea contractant' are obliga(ia de a indica în
anun)ul de participare criteriile de selec*ie +i regulile
obiective ,i nediscriminatorii pe care inten-ioneaz. s/ le
aplice pentru selec0ia candida1ilor, num2rul minim de candida3i
pe care inten4ioneaz5 s6-i invite în etapa a doua a procedurii
7i, dup8 caz, num9rul maxim.
(4) Num:rul minim de candida;i indicat în anun<ul de
participare conform dispozi=iilor alin. (3) trebuie s> fie
suficient pentru a asigura o concuren?@ realA Bi, în orice
situaCie, nu poate fi mai mic de trei.
(5) Atunci când selecteazD candidaEii, autoritatea
contractantF are obligaGia de a aplica numai criteriile de
calificare Hi selecIie prevJzute în anunKul de participare.
(6) În urma finalizLrii etapei prevMzute la alin. (1) lit.
a), autoritatea contractantN transmite simultan tuturor
candidaOilor selectaPi o invitaQie de participare la etapa a
doua.
(7) Autoritatea contractantR are obligaSia de a invita în
etapa a doua cel puTin un numUr de candidaVi egal cu numWrul
minim de candidaXi indicat în anunYul de participare conform
dispoziZiilor alin. (4).
(8) În cazul în care num[rul de candida\i care îndeplinesc
criteriile de calificare ]i selec^ie este mai mic decât num_rul
minim indicat în anun`ul de participare conform dispoziaiilor
alin. (4), autoritatea contractantb are dreptul de a opta între
a continua procedura de atribuire numai cu acel candidat/acei
candidaci care îndeplinedte/îndeplinesc cerineele solicitate fi
a anula procedura, în condigiile prevhzute la art. 213.
(9) În urma finalizirii etapei prevjzute la alin. (1) lit.
b), autoritatea contractantk transmite simultan tuturor

candidailor o invita ie de participare la etapa a treia a
procedurii de atribuire.
ART. 98
(1) Autoritatea contractant aplic parteneriatul pentru
inovare atunci când identific necesitatea dezvoltrii i
achiziiei ulterioare a unui produs, serviciu sau a unor lucrri
inovatoare, necesitate care nu poate fi satisf cut de solu iile
la un anumit moment.
disponibile pe pia
(2) În cuprinsul documentaiei de atribuire autoritatea
contractant descrie necesitile cu privire la produsul,
serviciul sau lucrrile inovatoare care nu pot fi satisfcute
prin achiziia produselor, serviciilor sau lucrrilor
disponibile pe pia la acel moment.
(3) În cadrul descrierii elementelor prevzute la alin. (2)
autoritatea contractant stabilete care sunt cerinele minime
în legtur cu acestea pe care ofertele trebuie s le
îndeplineasc.
(4) Informa iile furnizate prin documentele achizi!iei
trebuie s" fie suficient de precise pentru a permite
operatorilor economici s# determine natura $i obiectul solu%iei
solicitate &i, pe baza acestora, s' decid( transmiterea unei
solicit)ri de participare sau neparticiparea la procedura de
atribuire.
(5) Autoritatea contractant* poate decide s+ implementeze
parteneriatul pentru inovare cu un singur partener sau cu mai
mul,i parteneri care desf-.oar/ activit01i de cercetare 2i
dezvoltare separate.
(6) Criteriile de atribuire utilizate în cazul
parteneriatului pentru inovare sunt cel mai bun raport calitatepre3 sau cel mai bun raport calitate-cost, prev4zute la art. 187
alin. (3) lit. c) 5i d).
ART. 99
Perioada cuprins6 între data transmiterii anun7ului de
participare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene 8i data-limit9 de depunere a solicit:rilor de
participare este de cel pu;in 30 de zile.
ART. 100
Parteneriatul pentru inovare are ca scop dezvoltarea unui
produs, a unui serviciu inovator sau a unor lucr<ri inovatoare
=i achizi>ia ulterioar? a produselor, serviciilor sau lucr@rilor
rezultate, cu condiAia ca acestea sB corespundC nivelurilor de
performanDE Fi costurilor maxime convenite între autoritatea
contractantG Hi participanIi.

ART. 101
(1) Parteneriatul pentru inovare se desf oar în faze
succesive, urmând succesiunea stadiilor din procesul de
cercetare i de inovare, care poate include fabricarea
produselor, prestarea serviciilor sau finalizarea lucrrilor.
(2) În cadrul parteneriatului pentru inovare se stabilesc
obiective intermediare care trebuie realizate de ctre
parteneri, precum i plata preului în trane corespunz toare.
(3) Pe baza obiectivelor stabilite potrivit alin. (2),
autoritatea contractant poate decide dup fiecare faz s
înceteze parteneriatul pentru inovare sau, în cazul unui
parteneriat pentru inovare încheiat cu mai muli parteneri, s
reduc numrul de parteneri prin încetarea anumitor contracte
individuale, cu condiia ca autoritatea contractant s fi
menionat în documentaia de atribuire aceste posibiliti,
precum i condiiile aplicrii acestora.
ART. 102
(1) În legtur cu calificarea i selecia candida ilor,
autoritatea contractant! stabile"te în special criterii legate
de capacitatea candida#ilor în domeniul cercet$rii %i
dezvolt&rii, elabor'rii de solu(ii inovatoare )i implement*rii
acestora.
(2) Numai candida+ii selecta,i de autoritatea contractantîn urma finaliz.rii etapei prev/zute la art. 97 alin. (1) lit.
a) pot prezenta proiecte de cercetare 0i inovare care s1
r2spund3 necesit45ilor identificate de autoritatea contractant6
care nu pot fi satisf7cute de solu8iile existente.
(3) În cadrul documenta9iei de atribuire, autoritatea
contractant: define;te regulile aplicabile drepturilor de
proprietate intelectual<.
(4) În cazul parteneriatului pentru inovare încheiat cu mai
mul=i parteneri, autoritatea contractant> are obliga?ia de a nu
dezv@lui celorlalAi parteneri soluBiile propuse sau alte
informaCii confidenDiale comunicate de un partener în cadrul
parteneriatului, fErF acordul acestuia.
(5) Acordul prevGzut la alin. (4) nu poate fi exprimat cu
caracter general, ci este exprimat cu privire la fiecare
intenHie de comunicare a anumitor informaIii specifice.
(6) Autoritatea contractantJ se asigurK cL structura
parteneriatului Mi, în special, durata Ni valoarea diferitelor
faze ale acestuia reflectO gradul de inovaPie al soluQiei
propuse Ri succesiunea activitSTilor de cercetare Ui inovare
necesare pentru dezvoltarea unei soluVii inovatoare care nu este
disponibilW pe piaXY.

(7) Valoarea estimat a produselor, serviciilor sau
lucr rilor nu trebuie s fie disproporionat în raport cu
investiiile necesare pentru dezvoltarea acestora.
ART. 103
(1) Autoritatea contractant negociaz cu ofertanii
ofertele ini iale i toate ofertele ulterioare depuse de
ace tia, cu excep ia ofertelor finale, în vederea îmbun tirii
coninutului acestora.
(2) Cerinele minime stabilite de autoritatea contractant
potrivit art. 98 alin. (3), criteriul de atribuire i factorii
de evaluare nu pot face obiect al negocierilor.
(3) Pe durata negocierilor, autoritatea contractant are
obligaia de a asigura respectarea principiului tratamentului
egal fa de toi ofertanii i de a nu furniza informaii întro manier discriminatorie, care ar putea crea unuia/unora dintre
ofertani un avantaj în raport cu ceilali.
(4) Autoritatea contractant informeaz în scris to!i
ofertan"ii ale c#ror oferte nu au fost eliminate din competi$ie
potrivit alin. (8) %i (9) în leg&tur' cu orice modific(ri ale
specifica)iilor tehnice sau ale altor documente ale achizi*iei,
cu excep+ia prevederilor referitoare la cerin,ele minime
stabilite de autoritatea contractant- potrivit art. 98 alin.
(3), care nu pot fi modificate.
(5) În urma modific.rilor prev/zute la alin. (4),
autoritatea contractant0 acord1 o perioad2 suficient3
ofertan4ilor pentru modificarea ofertelor 5i retransmiterea
ofertelor modificate, dac6 este cazul.
(6) Autoritatea contractant7 are obliga8ia de a nu dezv9lui
celorlal:i participan;i informa<ii confiden=iale comunicate de
un candidat sau ofertant care particip> la negocieri, f?r@
acordul scris al acestuia.
(7) Acordul prevAzut la alin. (6) nu poate fi exprimat cu
caracter general, ci este exprimat cu privire la fiecare
intenBie de comunicare a anumitor informaCii specifice.
(8) Autoritatea contractantD are dreptul de a desfEFura
negocierile în runde succesive, cu scopul de a reduce numGrul de
oferte care urmeazH sI fie negociate.
(9) Reducerea numJrului de oferte potrivit dispoziKiilor
alin. (8) se realizeazL numai pe baza factorilor de evaluare
stabiliMi prin anunNul de participare sau alt document al
achiziOiei.
(10) Aplicarea opPiunii prevQzute la alin. (8) trebuie
indicatR de autoritatea contractantS în cadrul anunTului de
participare sau al altui document al achiziUiei.

Negocierea fr publicare prealabil
ART. 104
(1) Autoritatea contractant are dreptul de a aplica
procedura de negociere fr publicarea prealabil a unui anun
de participare pentru atribuirea contractelor de achiziii
publice/acordurilor-cadru de lucr ri, de produse sau de servicii
într-unul din urm toarele cazuri:
a) dac în cadrul unei proceduri de licita ie deschis ,
licitaie restrâns ori procedur simplificat organizate pentru
achiziia produselor, serviciilor sau lucrrilor respective nu a
fost depus nicio ofert/solicitare de participare sau au fost
depuse numai oferte/solicitri de participare neadecvate, cu
condiia s nu se modifice în mod substanial condiiile
iniiale ale achiziiei i, la solicitarea Comisiei Europene, s
fie transmis acesteia un raport;
(la 22-12-2017 Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 104 ,
Paragraful 7 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de
Punctul 12, Articolul I din ORDONAN A DE URGEN!" nr. 107 din 20
decembrie 2017, publicat# în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22
decembrie 2017)
b) dac$ lucr%rile, produsele sau serviciile pot fi furnizate
numai de c&tre un anumit operator economic pentru unul dintre
motivele prev'zute la alin. (2);
c) ca o m(sur) strict necesar*, atunci când perioadele de
aplicare a procedurilor de licita+ie deschis,, licita-ie
restrâns., negociere competitiv/ sau procedura simplificat0 nu
pot fi respectate din motive de extrem1 urgen23, determinate de
evenimente imprevizibile 4i care nu se datoreaz5 sub nicio form6
unei ac7iuni sau inac8iuni a autorit9:ii contractante.
(la 22-12-2017 Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 104 ,
Paragraful 7 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificat; de
Punctul 12, Articolul I din ORDONAN<A DE URGEN=> nr. 107 din 20
decembrie 2017, publicat? în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22
decembrie 2017)
(2) Motivele prev@zute la alin. (1) lit. b) sunt
urmAtoarele:
a) scopul achiziBiei este crearea sau achiziCionarea unei
opere de artD sau unei reprezentaEii artistice unice;
b) concurenFa lipseGte din motive tehnice;
c) protecHia unor drepturi exclusive, inclusiv drepturi de
proprietate intelectualI.
(3) Autoritatea contractantJ poate aplica procedura de
negociere fKrL publicarea prealabilM a unui anunN de participare

în cazul prevzut la alin. (1) lit. b) numai dac , în legtur
cu motivele prevzute la alin. (2) lit. b) i c), nu exist o
soluie alternativ sau înlocuitoare rezonabil , cum ar fi
utilizarea unor canale de distribu ie alternative pe teritoriul
României ori în afara acestuia sau achizi ia unor lucr ri,
produse sau servicii comparabile din punct de vedere func ional,
iar absena concurenei sau protecia drepturilor exclusive nu
sunt rezultatul unei restrângeri artificiale de ctre
autoritatea contractant a parametrilor achiziiei în vederea
viitoarei proceduri de atribuire. Motivele tehnice pot fi
generate, de asemenea, de cerine specifice privind
interoperabilitatea care trebuie îndeplinite pentru a asigura
funcionarea lucrrilor, produselor sau serviciilor care urmeaz
a fi achiziionate.
(4) În cazul prevzut la alin. (1) lit. c), autoritatea
contractant nu are dreptul de a stabili durata contractului pe
o perioad mai mare decât cea necesar pentru a face fa
situaiei de urgen ! care a determinat aplicarea procedurii de
negociere f"r# publicarea prealabil$ a unui anun% de
participare.
(5) Autoritatea contractant& are dreptul de a aplica
procedura de negociere f'r( publicarea prealabil) a unui anun*
de participare pentru atribuirea contractelor de achizi+ii
publice de produse într-unul din urm,toarele cazuri:
a) atunci când produsele care fac obiectul achizi-iei sunt
fabricate exclusiv în scop de cercetare .tiin/ific0,
experimental, de studiu sau de dezvoltare, iar contractul de
achizi1ie public2 nu prevede produc3ia în serie a unor cantit45i
ale produsului în vederea stabilirii viabilit67ii comerciale a
acestuia sau recuperarea costurilor de cercetare 8i dezvoltare;
b) atunci când este necesar9 achizi:ionarea de la
contractantul ini;ial a unor cantit<=i suplimentare de produse
destinate înlocuirii par>iale sau extinderii produselor sau
instala?iilor existente @i numai dacA schimbarea contractantului
iniBial ar pune autoritatea contractantC în situaDia de a
achiziEiona produse cu caracteristici tehnice diferite de cele
deja existente care ar conduce la incompatibilitate sau la
dificultFGi tehnice disproporHionate de utilizare Ii
întreJinere;
c) pentru produsele cotate Ki achiziLionate pe o piaMN de
mOrfuri, cum ar fi produsele agricole, materiile prime Pi
bursele de energie, în cazul în care structura multilateralQ de
tranzacRionare reglementatS Ti supravegheatU garanteazV în mod
natural preWurile pieXei;
d) pentru cumpYrarea de produse sau servicii în condiZii
speciale avantajoase de la un operator economic care înceteaz[
definitiv activit\]ile comerciale sau care se afl^ într-o

procedur de faliment, de concordat preventiv sau într-o
procedur similar.
(6) Durata contractelor/actelor adiionale încheiate
potrivit prevederilor alin. (5) lit. b), precum i durata
contractelor iniiale nu pot depi, de regul, trei ani.
(7) Autoritatea contractant are dreptul de a aplica
procedura de negociere f r publicarea prealabil a unui anun
de participare pentru atribuirea contractelor de achiziii
publice de servicii atunci când, ca urmare a unui concurs de
soluii, contractul de achiziii publice de servicii urmeaz s
fie atribuit, conform regulilor stabilite în cadrul concursului
de soluii respectiv, concurentului câtigtor sau unuia dintre
concurenii câtigtori ai concursului respectiv; în acest din
urm caz, autoritatea contractant are obligaia de a transmite
invitaie la negocieri tuturor concurenilor câtigtori.
(8) Autoritatea contractant are dreptul de a aplica
procedura de negociere f!r" publicarea prealabil# a unui anun$
de participare atunci când, ulterior atribuirii unui contract de
achizi%ie public& de lucr'ri sau de servicii, autoritatea
contractant( inten)ioneaz* s+ achizi,ioneze lucr-ri sau servicii
noi .i numai dac/ se îndeplinesc în mod cumulativ urm0toarele
condi1ii:
a) atribuirea se face contractantului ini2ial, iar noile
lucr3ri, respectiv noile servicii constau în repetarea unor
lucr4ri sau servicii similare prev5zute în contractul atribuit
ini6ial 7i sunt conforme cu cerin8ele prev9zute în documentele
achizi:iei elaborate cu ocazia atribuirii contractului ini;ial;
b) valoarea estimat< a contractului ini=ial de lucr>ri sau
servicii s-a determinat prin luarea în considerare inclusiv a
lucr?rilor sau serviciilor noi care pot fi achizi@ionate
ulterior;
c) în anunAul de participare la procedura aplicatB pentru
atribuirea contractului iniCial s-a precizat faptul cD
autoritatea contractantE are dreptul de a opta pentru
achiziFionarea ulterioarG de noi lucrHri, respectiv noi
servicii, de la operatorul economic a cIrui ofertJ va fi
declaratK câLtigMtoare în cadrul procedurii respective;
d) procedura de negociere fNrO publicarea prealabilP a unui
anunQ de participare este aplicatR într-un interval care nu
poate depSTi 3 ani de la încheierea contractului iniUial.

Concursul de soluVii
ART. 105

Concursul de soluii poate fi organizat în una dintre
urmtoarele modalit i:
a) în cadrul unei proceduri de atribuire a unui contract de
achiziie public de servicii;
b) ca o procedur de atribuire distinct, cu premii sau
pl i acordate participan ilor.
ART. 106
(1) Concursul de solu ii se ini iaz prin publicarea de
ctre autoritatea contractant a unui anun de concurs prin care
solicit operatorilor economici interesai depunerea de
proiecte.
(2) În cazul în care autoritatea contractant intenioneaz
s atribuie un contract subsecvent de achiziie public de
servicii ca urmare a unei proceduri de negociere fr publicare
prealabil potrivit dispoziiilor art. 104 alin. (7),
autoritatea contractant indic acest lucru în anunul de
concurs.
(3) Autoritatea contractant care a organizat un concurs de
solu!ii transmite spre publicare un anun" cu privire la
rezultatele concursului #i trebuie s$ fie în m%sur& s' fac(
dovada datei transmiterii anun)ului.
(4) Prin excep*ie de la prevederile alin. (3), în cazul în
care comunicarea informa+iilor privind rezultatul concursului ar
împiedica aplicarea unor dispozi,ii legale, ar fi contrarinteresului public, ar aduce atingere intereselor comerciale
legitime ale unei întreprinderi publice sau private sau ar putea
aduce atingere concuren.ei loiale între prestatorii de servicii,
publicarea acestor informa/ii nu este obligatorie.
ART. 107
În cazul în care autoritatea contractant0 inten1ioneaz2 s3
limiteze num4rul de participan5i în cadrul unui concurs de
solu6ii, autoritatea contractant7 stabile8te criterii de
calificare 9i selec:ie clare, obiective ;i nediscriminatorii,
care trebuie s< fie precizate în mod explicit în documentele
achizi=iei.
ART. 108
(1) În scopul evalu>rii proiectelor prezentate în cadrul
unui concurs de solu?ii, autoritatea contractant@ numeAte un
juriu alcBtuit exclusiv din persoane fizice independente faCD de
participanEii la concurs.
(2) În cazul în care participanFilor la concurs li se
solicitG o anumitH calificare profesionalI, cel puJin o treime

din numrul membrilor juriului trebuie s
respectiv sau o calificare echivalent.

dein calificarea

ART. 109
(1) Juriul este autonom în deciziile i opiniile pe care le
emite.
(2) Juriul are obligaia de a evalua, în mod anonim i
exclusiv pe baza criteriilor indicate în anun ul de concurs,
planurile i proiectele depuse de candida i.
(3) Anonimatul este men inut pân la momentul la care
juriul adopt o decizie sau formuleaz o opinie, în acest sens
nu sunt aplicabile prevederile art. 63 alin. (2) privind
obligaia publicrii prin mijloace electronice a denumirii i a
datele de identificare ale
ofertantului/candidatului/subcontractantului propus/terului
susintor.
(la 22-12-2017 Alineatul (3) din Articolul 109 , Paragraful 8 ,
Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 13,
Articolul I din ORDONANA DE URGEN nr. 107 din 20 decembrie
2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie
2017)
(4) Pe baza evalurii calitative a fiecrui proiect, juriul
stabilete clasamentul proiectelor, precum i observaiile i
aspectele care ar trebui clarificate, într-un raport semnat de
to i membrii juriului.
(5) Candida!ii pot fi invita"i, dac# este necesar, s$
r%spund& întreb'rilor consemnate în raportul întocmit de juriu,
în vederea clarific(rii oric)rui aspect privind proiectele.
(6) Juriul are obliga*ia de a redacta un proces-verbal
complet al dialogului dintre membrii juriului +i candida,i.
ART. 110
Regulile detaliate privind organizarea concursului de
solu-ii se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a
prezentei legi.
Servicii sociale .i alte servicii specifice
ART. 111
(1) F/r0 a aduce atingere principiilor prev1zute la art. 2
alin. (2), în cazul atribuirii unui contract de achizi2ie
public3/acord-cadru care are ca obiect servicii sociale 4i alte
servicii specifice, prev5zute în anexa nr. 2, cu o valoare
estimat6 egal7 sau mai mare decât pragul prev8zut la art. 7
alin. (1) lit. c), autoritatea contractant9 are urm:toarele
obliga;ii:

a) de a-i face cunoscut intenia de a achizi iona
respectivele servicii fie prin publicarea unui anun de
participare, fie prin intermediul unui anun de intenie valabil
în mod continuu;
b) de a publica un anun de atribuire a contractului.
(la 22-12-2017 Alineatul (1) din Articolul 111 , Paragraful 9 ,
Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 14,
Articolul I din ORDONANA DE URGEN
nr. 107 din 20 decembrie
2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie
2017)
(2) Alternativ public rii unor anun uri de atribuire
individuale, autoritatea contractant are dreptul de a grupa
trimestrial anunurile de atribuire prevzute la alin. (1) lit.
b), caz în care autoritatea contractant are obligaia de a
transmite spre publicare anunurile de atribuire astfel grupate
în termen de 30 de zile de la încheierea fiecrui trimestru.
(3) Dispoziiile alin. (1) lit. a) nu se aplic în cazul în
care contractul de achiziie public/acordul-cadru având ca
obiect servicii sociale i alte servicii specifice, prevzute în
anexa nr. 2, este atribuit prin procedura de negociere fr
publicare prealabil, în conformitate cu dispoziiile art. 104.
(4) Criteriile de atribuire utilizate pentru atribuirea
contractelor de achiziie public /acordurilor-cadru având ca
obiect servicii sociale !i alte servicii specifice, prev"zute în
anexa nr. 2 #i a c$ror valoarea estimat% este egal& sau mai mare
decât pragul de la art. 7 alin. (1) lit. c), sunt cel mai bun
raport calitate-pre' sau cel mai bun raport calitate-cost,
prev(zute la art. 187 alin. (3) lit. c) )i d), *inându-se seama
de criteriile de calitate +i de sustenabilitate ale serviciilor
sociale.
(la 22-12-2017 Alineatul (4) din Articolul 111 , Paragraful 9 ,
Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 14,
Articolul I din ORDONAN,A DE URGEN-. nr. 107 din 20 decembrie
2017, publicat/ în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie
2017)
ART. 112
(1) Autoritatea contractant0 are dreptul de a stabili ca
participarea la procedurile de atribuire a contractelor de
achizi1ii publice având ca obiect exclusiv serviciile de
s2n3tate, sociale 4i culturale prev5zute la art. 111 care fac
obiectul codurilor CPV 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4,

79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7,
80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6,
cuprinse între 85000000-9 la 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7,
98133000-4, 98133110-8 s fie rezervat unor operatori
economici, cum ar fi persoane juridice fr scop lucrativ,
întreprinderi sociale i uniti protejate, acreditate ca
furnizori de servicii sociale, furnizori publici de servicii
sociale.
(2) Operatorii economici crora le poate fi rezervat
participarea la procedurile de atribuire prev zute la alin. (1)
trebuie s îndeplineasc în mod cumulativ urm toarele condi ii:
a) scopul pentru care a fost înfiinat operatorul economic
este îndeplinirea unor obiective în domeniul serviciilor
publice, în legtur cu prestarea serviciilor prevzute la alin.
(1);
b) profitul obinut de operatorul economic este reinvestit
în vederea îndeplinirii scopului pentru care acesta a fost
înfiinat; în cazul în care profitul este distribuit sau
redistribuit, acest lucru se bazeaz pe considerente legate de
participarea angajailor la beneficiile activitii operatorului
economic;
c) organizarea structurilor de conducere sau a structurilor
care dein operatorul economic care execut contractul se
bazeaz pe principiul participrii angajailor în cadrul
structurilor care dein operatorul economic sau necesit
participarea activ a angaja ilor, a utilizatorilor sau a altor
entit!"i interesate;
d) operatorului economic nu i-a fost atribuit un contract
pentru serviciile în cauz# de c$tre autoritatea contractant%
respectiv&, în temeiul prezentului articol, în ultimii 3 ani.
(3) Durata maxim' a contractelor de achizi(ie public)
prev*zute la alin. (1) este de 3 ani.
(4) În cuprinsul anun+urilor prev,zute la art. 111 alin. (1)
lit. a) publicate în vederea atribuirii contractelor de
achizi-ie public. prev/zute la alin. (1) se face trimitere la
prezentul articol.
Procedura simplificat0
ART. 113
(1) Autoritatea contractant1 are dreptul de a aplica
procedura simplificat2 în condi3iile prev4zute la art. 7 alin.
(2).
(2) Procedura simplificat5 se ini6iaz7 prin publicarea în
SEAP a unui anun8 de participare simplificat, înso9it de
documenta:ia de atribuire aferent;.

(3) Autoritatea contractant are obligaia de a stabili
perioada de depunere a ofertelor în func ie de complexitatea
contractului de achiziie public/acordului-cadru i de
cerinele specifice, astfel încât operatorii economici
interesai s beneficieze de un interval de timp adecvat i
suficient pentru elaborarea ofertelor i pentru preg tirea
documentelor de calificare i selec ie, dac sunt solicitate
prin documentele achiziiei.
(4) Autoritatea contractant poate decide desfurarea
procedurii simplificate:
a) fie într-o etap;
b) fie în mai multe etape care presupun atât selecia
candidailor, cât i negocierea i evaluarea ofertelor.
(4^1) În cazul prevzut la alin. (4) lit. a), autoritatea
contractant are dreptul de a decide organizarea unei etape
finale de licitaie electronic, caz în care are obligaia de a
preciza aceast decizie în anunul de participare simplificat i
în documenta ia de atribuire.
(la 22-12-2017 Articolul 113 din Paragraful 10 , Sectiunea 1
, Capitolul III a fost completat de Punctul 15, Articolul I din
ORDONAN!A DE URGEN"# nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicat$ în
MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017)
(5) Conform alin. (4) lit. a) %i f&r' a aduce atingere
dispozi(iilor alin. (3), perioada minim) între data transmiterii
anun*ului de participare la procedura simplificat+ ,i datalimit- de depunere a ofertelor este de cel pu.in:
a) 10 zile, în cazul în care se are în vedere atribuirea
unui contract de achizi/ie public0 de servicii sau produse;
b) 6 zile, în cazul în care se are în vedere atribuirea unui
contract de achizi1ie public2 de produse de complexitate redus3;
c) 15 zile, în cazul în care se are în vedere atribuirea
unui contract de achizi4ie public5 de lucr6ri.
(6) În cazul prev7zut la alin. (4) lit. b), dac8 autoritatea
contractant9 decide organizarea unei etape de negociere a
ofertelor, acest aspect îl precizeaz: în anun;ul de participare
simplificat.
(7) În cazul prev<zut la alin. (4) lit. b), autoritatea
contractant= are obliga>ia de a transmite anun?ul de participare
simplificat, spre publicare în SEAP, cu cel pu@in 10 zile
înainte de data-limitA pentru depunerea solicitBrilor de
participare.
(8) În cazul prevCzut la alin. (4) lit. b), autoritatea
contractantD are obligaEia de a transmite simultan, tuturor

candidailor selecta i, o invitaie de participare la etapa a
doua.
(9) În etapa a doua a cazului prevzut la alin. (4) lit. b),
perioada minim între data transmiterii invitaiei de
participare i data-limit de depunere a ofertelor este de cel
puin 10 zile. În cazul în care se are în vedere atribuirea unui
contract de achizi ie public de produse de complexitate redus ,
perioada minim este de cel pu in 6 zile.
(10) În cazul în care o situaie de urgen, demonstrat în
mod corespunztor de ctre autoritatea contractant, face
imposibil de respectat perioadele prevzute la alin. (5) sau
alin. (9), autoritatea contractant poate stabili o perioad
redus pentru depunerea solicitrilor de participare/ofertelor,
care nu poate fi mai mic de 6 zile de la data transmiterii spre
publicare a anunului de participare, respectiv transmiterii
invitaiei de participare, în cazul atribuirii unui contract de
achiziie public de servicii sau produse, respectiv de 9 zile,
în cazul unui contract de achiziie public de lucr!ri.
(11) Dac" autoritatea contractant# decide s$ solicite
criterii de calificare %i selec&ie, aceasta poate solicita doar
cerin'e privind:
a) motive de excludere, în conformitate cu capitolul IV,
sec(iunea a 6-a, paragraful 2;
b) capacitatea de exercitare a activit)*ii profesionale, în
conformitate cu art. 173;
c) experien+a similar,, în conformitate cu art. 179 lit. a)
-i b).
(la 22-12-2017 Alineatul (12) din Articolul 113 , Paragraful
10 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 16,
Articolul I din ORDONAN.A DE URGEN/0 nr. 107 din 20 decembrie
2017, publicat1 în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie
2017)
(la 22-12-2017 Alineatul (13) din Articolul 113 , Paragraful
10 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 16,
Articolul I din ORDONAN2A DE URGEN34 nr. 107 din 20 decembrie
2017, publicat5 în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie
2017)
SEC6IUNEA a 2-a
Instrumente 7i tehnici specifice de atribuire a contractelor
de achizi8ie public9
Acordul-cadru
ART. 114

Autoritatea contractant atribuie acordurile-cadru prin
aplicarea procedurilor corespunz toare prevzute la art. 68.
(la 22-12-2017 Articolul 114 din Paragraful 1 , Sectiunea a 2-a
, Capitolul III a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din
ORDONANA DE URGEN nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017)
ART. 115
(1) Durata unui acord-cadru nu poate depi 4 ani, cu
excep ia cazurilor excep ionale pe care autoritatea contractant
le justific temeinic, în special prin obiectul acordului-cadru
respectiv.
(2) În cadrul procedurii de atribuire a acordului-cadru,
autoritatea contractant stabilete prin documentele achiziiei
c acordul-cadru se încheie în una dintre urmtoarele
modaliti:
a) cu un singur operator economic;
b) cu mai muli operatori economici.
(3) Autoritatea contractant are obligaia de a stabili
operatorul economic sau, dup caz, operatorii economici care
sunt parte a acordului-cadru respectiv prin aplicarea
criteriilor de calificare i selecie, a criteriului de
atribuire i a factorilor de evaluare prevzui în documentele
achiziiei.
ART. 116
(1) Contractele care se atribuie în executarea unui acordcadru nu pot fi încheiate decât între autoritatea
contractant/autorit ile contractante men!ionate în anun"ul de
participare prin care a fost ini#iat$ procedura de atribuire a
acordului-cadru %i operatorul economic/operatorii economici care
sunt parte a acordului respectiv.
(2) Clauzele unui contract atribuit în executarea unui
acord-cadru nu pot în niciun caz s& aduc' modific(ri
substan)iale termenilor *i condi+iilor stabilite ini,ial prin
acordul-cadru respectiv.
ART. 117
(1) În cazul în care acordul-cadru este încheiat cu un
singur operator economic, acordul-cadru trebuie s- prevad. cel
pu/in:
a) obliga0iile principale pe care operatorul economic 1i lea asumat prin ofert2;

b) preul unitar pe care operatorul economic l-a prevzut în
ofert i pe baza cruia se va determina preul fiecrui
contract atribuit ulterior.
(2) Autoritatea contractant are obligaia de a atribui
contractele de achizi ie public subsecvente acordului-cadru
numai cu respectarea condi iilor tehnice i financiare stabilite
în acordul-cadru respectiv.
(3) De fiecare dat când intenioneaz s atribuie un
contract de achiziie public subsecvent unui acord-cadru,
autoritatea contractant poate consulta, în scris, operatorul
economic, solicitându-i acestuia, dac este necesar, completarea
ofertei.
ART. 118
(1) În cazul în care acordul-cadru este încheiat cu mai
muli operatori economici, acordul-cadru se execut în unul
dintre urmtoarele moduri:
a) fr reluarea competiiei, în conformitate cu termenii i
condiiile prevzute în cuprinsul su, în cazul în care acordulcadru stabilete to i termenii !i condi"iile care reglementeaz#
execu$ia lucr%rilor, prestarea serviciilor &i furnizarea
produselor care constituie obiectul s'u, precum (i condi)iile
obiective în func*ie de care se stabile+te care dintre
operatorii economici parte la acordul-cadru va executa
lucr,rile, va presta serviciile sau va furniza produsele;
b) cu reluarea competi-iei între operatorii economici care
sunt parte la acordul-cadru, în cazul în care acordul-cadru nu
stabile.te to/i termenii 0i condi1iile care reglementeaz2
execu3ia lucr4rilor, prestarea serviciilor 5i furnizarea
produselor care constituie obiectul s6u;
c) par7ial f8r9 reluarea competi:iei între operatorii
economici, în conformitate cu lit. a), ;i par<ial cu reluarea
competi=iei, în conformitate cu lit. b), numai dac> aceast?
posibilitate a fost prev@zutA în documentaBia de atribuire
elaboratC în cadrul procedurii de atribuire a acordului-cadru,
în cazul în care acordul-cadru stabileDte toEi termenii Fi
condiGiile care reglementeazH execuIia lucrJrilor, prestarea
serviciilor Ki furnizarea produselor care constituie obiectul
sLu.
(2) DispoziMiile alin. (1) lit. a) sunt aplicabile în cazul
în care autoritatea contractantN a precizat expres în
documentaOia de atribuire elaboratP în cadrul procedurii de
atribuire a acordului-cadru criteriile obiective în funcQie de
care se stabileRte care dintre operatorii economici parte la

acordul-cadru va executa lucrrile, va presta serviciile sau va
furniza produsele care constituie obiectul s u.
(3) Dispoziiile alin. (1) lit. c) sunt aplicabile în cazul
în care autoritatea contractant a precizat expres în
documentaia de atribuire elaborat în cadrul procedurii de
atribuire a acordului-cadru criteriile obiective în funcie de
care se stabilete dac anumite lucr ri, produse sau servicii
care fac obiectul acordului-cadru se achizi ioneaz cu reluarea
competi iei sau direct, f r reluarea competiiei, în
conformitate cu termenii i condiiile prevzute în acordulcadru, precum i termenii i condiiile prevzute în acordulcadru pentru care se poate relua competiia.
(4) Dispoziiile alin. (1) lit. c) se aplic în mod
corespunztor oricrui lot dintr-un acord-cadru pentru care au
fost stabilii toi termenii i condiiile care reglementeaz
execu!ia lucr"rilor, prestarea serviciilor #i furnizarea
produselor care constituie obiectul lotului respectiv,
indiferent dac$ au fost sau nu stabili%i to&i termenii 'i
condi(iile care reglementeaz) execu*ia lucr+rilor, prestarea
serviciilor ,i furnizarea produselor care constituie obiectul
celorlalte loturi.
ART. 119
În cazurile prev-zute la art. 118 alin. (1) lit. b) .i c),
autoritatea contractant/ reia competi0ia pe baza acelora1i
termeni 2i condi3ii aplicate pentru atribuirea acordului-cadru,
detaliate acolo unde este necesar 4i completate dac5 este cazul
cu al6i termeni 7i condi8ii prev9zute în documenta:ia de
atribuire elaborat; în cadrul procedurii de atribuire a
acordului-cadru, <i cu respectarea urm=toarelor reguli
procedurale:
a) pentru fiecare contract care urmeaz> a fi atribuit,
autoritatea contractant? consult@ în scris operatorii economici
parte la acordul-cadru respectiv care sunt capabili sA execute
contractul;
b) autoritatea contractantB stabileCte o perioadD suficientE
pentru depunerea ofertelor pentru atribuirea contractului,
Finând seama de elemente specifice precum complexitatea
obiectului contractului Gi timpul necesar pentru transmiterea
ofertelor;
c) ofertele se depun în scris, iar acestea nu vor fi
deschise pânH la expirarea perioadei stabilite de autoritatea
contractantI;
d) autoritatea contractantJ atribuie fiecare contract
ofertantului care prezintK oferta cea mai avantajoasL, desemnatM
prin aplicarea criteriului de atribuire Ni a factorilor de

evaluare meniona i în documentaia de atribuire elaborat în
cadrul procedurii de atribuire a acordului-cadru.

Sistemul dinamic de achiziii
ART. 120
(1) Autoritatea contractant are dreptul de a utiliza un
sistem dinamic de achiziii pentru achiziii de uz curent, ale
satisfac
cror caracteristici general disponibile pe pia
necesit ile autorit ii contractante.
(2) Sistemul dinamic de achiziii este organizat i
funcioneaz în integralitate ca un proces electronic i este
deschis, pe întreaga sa perioad de valabilitate, oricrui
operator economic care îndeplinete criteriile de calificare i
selecie.
(3) Sistemul dinamic de achiziii poate fi împrit pe
categorii de produse, lucrri sau servicii care sunt definite în
mod obiectiv, pe baza caracteristicilor achiziiilor care
urmeaz a fi realizate în cadrul categoriei în cauz,
caracteristici care pot include referin e la dimensiunea maxim!
admisibil" a contractelor subsecvente specifice sau la o anumit#
zon$ geografic% în care contractele subsecvente specifice vor fi
executate.
ART. 121
(1) Pentru efectuarea unei achizi&ii în cadrul unui sistem
dinamic de achizi'ii, autoritatea contractant( aplic) regulile
licita*iei restrânse, precum +i regulile specifice prev,zute în
cuprinsul prezentului paragraf.
(2) To-i candida.ii care îndeplinesc criteriile de
calificare /i selec0ie sunt admi1i în sistem, autoritatea
contractant2 neavând dreptul de a limita num3rul de candida4i
care vor fi admi5i în cadrul sistemului.
(3) În cazul în care autoritatea contractant6 a împ7r8it
sistemul pe categorii de produse, lucr9ri sau servicii în
conformitate cu dispozi:iile art. 120 alin. (3), autoritatea
contractant; specific< criteriile de calificare =i selec>ie
aplicabile pentru fiecare categorie.
ART. 122
(1) Autoritatea contractant? are obliga@ia de a respecta
urmAtoarele termene:
a) perioada minimB pentru depunerea solicitCrilor de
participare este de 30 de zile de la data transmiterii spre
publicare a anunDului de participare;

b) perioada minim pentru depunerea ofertelor este de 10
zile de la data transmiterii invitaiei de depunere a ofertelor.
(2) Din momentul transmiterii invita iei de participare la
etapa a doua a procedurii pentru prima achiziie specific în
cadrul unui sistem dinamic de achiziii nu se mai aplic alte
termene pentru depunerea solicitrilor de participare.
(3) Dispoziiile art. 79 alin. (3) i (4) privind reducerea
perioadelor de depunere a ofertelor nu sunt aplicabile în cazul
sistemului dinamic de achizi ii.
ART. 123
Toate comunic rile în cadrul unui sistem dinamic de
achizi ii se realizeaz exclusiv prin mijloace electronice, în
conformitate cu dispoziiile art. 64 alin. (1) i (2), art. 65,
art. 66 i ale normelor metodologice de aplicare a prezentei
legi.
ART. 124
La atribuirea contractelor în cadrul unui sistem dinamic de
achiziii, autoritatea contractant are urmtoarele obligaii:
a) de a publica un anun de participare în care se
precizeaz în mod clar faptul c pentru atribuirea
contractului/contractelor de achiziie public se utilizeaz un
sistem dinamic de achiziii;
b) de a indica în documentele achiziiei cel puin natura i
cantitatea estimat a achizi iilor avute în vedere, precum !i
toate informa"iile necesare privind sistemul dinamic de
achizi#ii, inclusiv cu privire la modul de func$ionare a
acestuia, echipamentele electronice utilizate %i modalit&'ile (i
specifica)iile tehnice de conectare;
c) de a indica orice împ*r+ire pe categorii de produse,
lucr,ri sau servicii -i caracteristicile care le definesc;
d) de a permite, în conformitate cu dispozi.iile art. 150,
pe toat/ perioada de valabilitate a sistemului dinamic de
achizi0ii, începând cu momentul public1rii anun2ului de
participare 3i pân4 la închiderea sistemului, accesul
nerestric5ionat, direct 6i complet la con7inutul documentelor
achizi8iei.
ART. 125
(1) Dup9 lansarea sistemului dinamic de achizi:ii ;i pe
întreaga perioad< de valabilitate a acestuia, în condi=iile
prev>zute la art. 121 ?i 122, autoritatea contractant@ are
obligaAia de a permite oricBrui operator economic interesat sC

depun o solicitare de participare cu scopul de a fi admis în
sistem.
(2) Dup primirea unei solicitri de participare,
autoritatea contractant evalueaz îndeplinirea de ctre
candidat a criteriilor de calificare i selecie stabilite.
(3) Autoritatea contractant are obliga ia de a finaliza
evaluarea prev zut la alin. (2) în termen de 10 zile lucr toare
de la data primirii solicit rii de participare.
(4) Termenul prevzut la alin. (3) poate fi prelungit pân
la 15 zile lucrtoare în situaii specifice, în cazul în care
este justificat în special prin necesitatea de a examina
documente suplimentare sau de a verifica în alt mod îndeplinirea
criteriilor de calificare i selecie.
(5) Prin excepie de la dispoziiile alin. (3) i (4), atât
timp cât nu a fost transmis spre publicare anunul de
participare pentru prima achiziie specific în cadrul
sistemului dinamic de achiziii, autoritatea contractant poate
prelungi perioada de evaluare, cu condiia ca nicio invitaie de
participare la etapa a doua a procedurii s nu fie transmis în
perioada de evaluare astfel prelungit .
(6) Autoritatea contractant! indic" în documentele
achizi#iei durata prelungirii pe care inten$ioneaz% s& o aplice.
(7) Autoritatea contractant' informeaz( operatorii economici
cu privire la admiterea în sistemul dinamic de achizi)ii sau,
dup* caz, respingerea solicit+rii de participare imediat dup,
finalizarea evalu-rii prev.zute la alin. (2), în conformitate cu
dispozi/iile art. 214 0i 215.
ART. 126
(1) Autoritatea contractant1 transmite, în conformitate cu
dispozi2iile art. 151, câte o invita3ie de participare tuturor
participan4ilor admi5i în cadrul sistemului dinamic de
achizi6ii, în vederea depunerii de oferte pentru fiecare
achizi7ie specific8 în cadrul sistemului.
(2) În cazul în care sistemul dinamic de achizi9ii a fost
împ:r;it pe categorii de lucr<ri, produse sau servicii,
autoritatea contractant= transmite, în conformitate cu
dispozi>iile art. 151, câte o invita?ie de participare tuturor
participan@ilor care au fost admiAi în cadrul sistemului dinamic
de achiziBii în categoria corespunzCtoare achiziDiei specifice
în cauzE, în vederea depunerii de oferte pentru fiecare
achiziFie specificG în cadrul categoriei respective.
ART. 127
(1) Autoritatea contractantH atribuie contractul de
achiziIie publicJ ofertantului care prezintK oferta cea mai
avantajoasL, desemnatM prin aplicarea criteriului de atribuire

i a factorilor de evaluare stabilii prin anun ul de
participare publicat cu ocazia lansrii sistemului dinamic de
achiziii.
(2) Dac este cazul, criteriul de atribuire i factorii de
evaluare prevzui la alin. (1) pot fi detalia i în cadrul
invita iei de participare prev zute la art. 126.

ART. 128
(1) Autoritatea contractant are dreptul, în orice moment pe
parcursul perioadei de valabilitate a sistemului dinamic de
achizi ii, de a solicita participanilor admii s depun, în
conformitate cu dispoziiile art. 193 i 194, o declaraie pe
propria rspundere reînnoit i actualizat, în termen de 5 zile
lucrtoare de la data transmiterii solicitrii.
(2) Dispoziiile art. 196-198 se aplic pe întreaga perioad
de valabilitate a sistemului dinamic de achiziii.
ART. 129
(1) Autoritatea contractant indic perioada de valabilitate
a sistemului dinamic de achizi!ii în anun"ul de participare.
(2) Autoritatea contractant# informeaz$ Comisia European% cu
privire la orice modificare a perioadei de valabilitate a
sistemului dinamic de achizi&ii, folosind urm'toarele formulare
standard:
a) formularul utilizat pentru anun(ul de participare la
sistemul dinamic de achizi)ii, dac* perioada de valabilitate
este modificat+ f,r- închiderea sistemului;
b) formularul utilizat pentru anun.ul de atribuire, dac/
sistemul dinamic de achizi0ii este închis.
ART. 130
Este interzis1 perceperea de tarife operatorilor economici
interesa2i sau participan3ilor la sistemul dinamic de achizi4ii.
Licita5ia electronic6
ART. 131
(1) Autoritatea contractant7 poate s8 utilizeze licita9ia
electronic: în urm;toarele situa<ii =i numai dac> con?inutul
documentelor achizi@iei, în special specificaAiile tehnice,
poate fi stabilit în mod precis:
a) ca o etapB finalC a procedurii de licitaDie deschisE,
licitaFie restrânsG, negociere competitivH sau procedurI
simplificatJ;
(la 22-12-2017 Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 131 ,
Paragraful 3 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost

modificat de Punctul 18, Articolul I din ORDONANA DE URGEN 
nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL
nr. 1022 din 22 decembrie 2017)
b) la reluarea competiiei dintre operatorii economici parte
la un acord-cadru, potrivit dispoziiilor art. 118 alin. (1)
lit. b) i c);
c) la depunerea ofertelor în vederea atribuirii unui
contract de achiziie public în cadrul unui sistem dinamic de
achizi ii.
(2) Autoritatea contractant are obliga ia de a anun a
decizia de a organiza o licitaie electronic în anunul de
participare i în documentaia de atribuire.
(3) Prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi
se stabilesc informaiile minime care trebuie incluse în
documentele achiziiei în legtur cu organizarea unei licitaii
electronice.
ART. 132
(1) Licitaia electronic nu poate fi utilizat pentru
atribuirea contractelor de achiziie public/acordurilor-cadru
de servicii i de lucrri care au incluse în obiectul acestora
prestaii intelectuale, cum ar fi proiectarea lucr rilor,
întrucât acestea nu pot fi clasificate prin metode de evaluare
automat!.
(2) Prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi
se stabilesc categoriile de contracte care fac obiectul alin.
(1), pentru a c"ror atribuire nu poate fi utilizat# licita$ia
electronic%.
ART. 133
Licita&ia electronic' se bazeaz( pe unul dintre urm)toarele
elemente ale ofertelor:
a) exclusiv pe pre*uri, în cazul în care contractul este
atribuit pe baza criteriului de atribuire al pre+ului cel mai
sc,zut;
b) pe pre-uri .i/sau pe noile valori ale elementelor
ofertelor indicate în documentele achizi/iei, în cazul în care
contractul este atribuit pe baza criteriului de atribuire cel
mai bun raport calitate-pre0 sau costul cel mai sc1zut.
ART. 134
(1) Înainte de începerea licita2iei electronice, autoritatea
contractant3 are obliga4ia de a realiza o evaluare ini5ial6

integral a ofertelor, în conformitate cu criteriul de atribuire
i factorii de evaluare stabilii prin documentele achizi iei.
(2) Autoritatea contractant are obligaia de a transmite,
simultan, prin mijloace electronice, invitaia la licitaia
electronic c tre to i ofertan ii care au depus oferte
admisibile.
(3) Invita ia la licita ia electronic trebuie s precizeze
data i momentul de început al licitaiei electronice, precum i
instruciunile necesare pentru realizarea conectrii individuale
la echipamentul electronic utilizat pentru participarea la
licitaia electronic.
(4) Autoritatea contractant nu are dreptul de a începe
licitaia electronic mai devreme de dou zile lucrtoare de la
data la care au fost transmise invitaiile la licitaia
electronic.
(5) Licitaia electronic se desf!"oar# în una sau mai multe
runde succesive.
ART. 135
(1) Invita$ia la licita%ia electronic& este înso'it( de:
a) rezultatul evalu)rii integrale a ofertei depuse de
ofertantul calificat *i c+ruia îi este transmis, invita-ia,
realizat. prin aplicarea criteriului de atribuire /i a
factorilor de evaluare stabili0i prin documentele achizi1iei;
b) formula matematic2 ce va fi utilizat3 în cadrul
licita4iei electronice pentru stabilirea automat5 a noului
clasament, pe baza noilor pre6uri 7i/sau a noilor valori
prezentate de ofertan8i.
(2) Cu excep9ia cazurilor în care oferta cea mai avantajoas:
din punct de vedere economic este desemnat; prin aplicarea
criteriului pre<ului cel mai sc=zut, formula matematic>
prev?zut@ la alin. (1) lit. b) încorporeazA ponderile tuturor
factorilor de evaluare ce urmeazB a fi aplicaCi pentru
determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere
economic conform menDiunilor din anunEul de participare sau din
celelalte documente ale achiziFiei.
(3) În situaGia prevHzutI la alin. (2), eventualele
intervale valorice sunt reduse în prealabil la valori
determinate.
(4) În cazul în care sunt permise oferte alternative, pentru
fiecare ofertJ alternativK se furnizeazL o formulM separatN.
ART. 136
(1) Pe parcursul fiecOrei runde a licitaPiei electronice,
autoritatea contractantQ are obligaRia de a comunica în mod
instantaneu tuturor ofertanSilor cel puTin informaUiile care

sunt suficiente pentru ca acetia s- i poat determina, în
orice moment, poziia pe care o ocup în clasament.
(2) Autoritatea contractant are dreptul de a comunica i
alte informaii privind:
a) num rul participan ilor în runda respectiv a licita iei
electronice;
b) pre urile sau valorile noi prezentate în cadrul rundei
respective de ctre ali ofertani, numai dac acest lucru a
fost prevzut în documentele achiziiei.
(3) Pe parcursul desfurrii rundelor licitaiei
electronice, autoritatea contractant nu poate dezvlui, în
nicio situaie, identitatea ofertanilor.
ART. 137
(1) Autoritatea contractant finalizeaz licitaia
electronic prin una dintre urm toarele modalit!"i sau printr-o
combina#ie a acestora:
a) la data $i ora indicate anterior;
b) dac% nu se mai primesc pre&uri 'i/sau valori noi care
îndeplinesc cerin(ele cu privire la diferen)ele minime, cu
condi*ia s+ se fi specificat un termen care va fi l,sat s- curg.
de la primirea ultimei oferte pân/ la finalizarea licita0iei
electronice;
c) când num1rul de runde de licitare indicat în prealabil a
fost epuizat.
(2) În cazul în care autoritatea contractant2 inten3ioneaz4
s5 finalizeze licita6ia electronic7 în modalitatea prev8zut9 la
alin. (1) lit. a), lit. c) sau în modalitatea prev:zut; la alin.
(1) lit. c) în combina<ie cu modalitatea prev=zut> la alin. (1)
lit. b), în invita?ia de participare la licita@ia electronicA
este indicat calendarul fiecBrei runde de licitare.
ART. 138
Autoritatea contractantC atribuie contractul de achiziDie
publicE prin aplicarea criteriului de atribuire Fi a factorilor
de evaluare stabiliGi prin documentele achiziHiei, pe baza
rezultatului obIinut în urma finalizJrii licitaKiei electronice.
CAP. IV
Organizarea Li desfMNurarea procedurii de atribuire
SECOIUNEA 1
Consultarea piePei
ART. 139

(1) Înainte de iniierea procedurii de atribuire,
autoritatea contractant are dreptul de a organiza consult ri
ale pieei în vederea pregtirii achiziiei, prin raportare la
obiectul contractului de achiziie public, i pentru a informa
operatorii economici cu privire la planurile de achizi ie i
cerin ele avute în vedere în leg tur cu acestea, fcând
cunoscut acest lucru prin intermediul SEAP, precum i prin orice
alte mijloace.
(2) În cadrul consultrilor prevzute la alin. (1),
autoritatea contractant are dreptul de a invita experi
independeni, autoriti publice sau operatori economici,
inclusiv organizaii reprezentative ale acestora.
(3) Autoritatea contractant are dreptul de a utiliza sau
implementa opiniile, sugestiile sau recomandrile primite în
cadrul consultrilor prevzute la alin. (1) pentru pregtirea
achiziiei i pentru organizarea i desf !urarea procedurii de
atribuire, cu condi"ia ca utilizarea sau implementarea acestor
opinii, sugestii sau recomand#ri s$ nu aib% ca efect denaturarea
concuren&ei 'i/sau înc(lcarea principiilor nediscrimin)rii *i
transparen+ei.
(4) Modalit,-ile, condi.iile /i procedura de organizare 0i
de desf12urare a consult3rilor prev4zute la alin. (1) se
stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei
legi.
ART. 140
(1) În situa5ia în care un candidat/ofertant sau o entitate
care are leg6turi cu un candidat/ofertant a oferit opinii,
sugestii sau recomand7ri autorit89ii contractante în leg:tur; cu
preg<tirea procedurii de atribuire, în cadrul consult=rilor
prev>zute la art. 139 sau în orice alt mod, inclusiv ca parte a
unor servicii de consultan?@, ori a participat în alt mod la
pregAtirea procedurii de atribuire, autoritatea contractantB ia
toate mCsurile necesare pentru a se asigura cD participarea
respectivului candidat/ofertant la procedura de atribuire nu
este de naturE a denatura concurenFa.
(2) MGsurile prevHzute la alin. (1) pot include, printre
altele, comunicarea cItre ceilalJi candidaKi/ofertanLi a
informaMiilor relevante care au fost transmise în contextul
participNrii candidatului/ofertantului la pregOtirea procedurii
de atribuire sau care decurg din aceastP participare Qi
stabilirea unor termene corespunzRtoare pentru depunerea
ofertelor.
(3) Înainte de orice astfel de excludere, candidaSii sau
ofertanTii trebuie sU aibV posibilitatea de a demonstra cW

implicarea lor în pregtirea procedurii de achiziie nu poate
denatura concuren a.
SECIUNEA a 2-a
Împrirea pe loturi
ART. 141
(1) Autoritatea contractant are dreptul de a recurge la
atribuirea pe loturi a contractelor de achiziie public i a
acordurilor-cadru i, în acest caz, de a stabili dimensiunea i
obiectul loturilor, cu condi ia includerii acestor informa ii în
documentele achiziiei.
(2) În sensul alin. (1), autoritatea contractant va stabili
obiectul fiecrui lot, pe baze cantitative, adaptând dimensiunea
contractelor individuale astfel încât s corespund mai bine
capacitii întreprinderilor mici i mijlocii, sau pe baze
calitative, în conformitate cu diferitele meserii i
specializri implicate, pentru a adapta coninutul contractelor
individuale mai îndeaproape la sectoarele specializate ale IMMurilor sau în conformitate cu diferitele faze ulterioare ale
proiectului.
(3) În situaia în care autoritatea contractant nu recurge
la atribuirea contractului pe loturi, aceasta are obligaia de a
justifica decizia de a nu atribui contractul pe loturi.
(4) În cazul prevzut la alin. (1), autoritatea contractant
precizeaz în anunul de participare dac ofertele pot fi depuse
pentru unul, pentru mai multe sau pentru toate loturile.
(5) Autoritatea contractant! are dreptul, chiar "i în cazul
în care pot fi depuse oferte pentru mai multe sau pentru toate
loturile, s# limiteze num$rul de loturi care pot fi atribuite
aceluia%i ofertant.
(6) În situa&ia prev'zut( la alin. (5), autoritatea
contractant) precizeaz* în anun+ul de participare num,rul maxim
de loturi care pot fi atribuite unui ofertant.
(7) Autoritatea contractant- are obliga.ia de a indica în
documentele achizi/iei criteriile 0i regulile obiective 1i
nediscriminatorii care se vor aplica pentru stabilirea loturilor
care vor fi atribuite aceluia2i ofertant, în cazul în care în
urma aplic3rii criteriului de atribuire 4i a factorilor de
evaluare ar rezulta atribuirea c5tre un ofertant a unui num6r de
loturi mai mare decât num7rul maxim admis.
(8) În cazul în care aceluia8i ofertant îi pot fi atribuite
mai multe loturi, autoritatea contractant9 are dreptul de a
decide atribuirea contractului/contractelor prin reunirea mai
multor loturi sau a tuturor loturilor :i atribuirea acestora
aceluia;i ofertant, dac< a precizat în anun=ul de participare
faptul c> î?i rezerv@ dreptul de a face acest lucru Ai a indicat
loturile sau grupurile de loturi care pot fi reunite.

(9) În cazul în care aceluiai ofertant îi pot fi atribuite
mai multe loturi, autoritatea contractant efectueaz o evaluare
comparativ a ofertelor, pentru a stabili dac ofertele depuse
de ctre un ofertant pentru o anumit combinaie de loturi luate
în ansamblu ar primi un punctaj superior prin aplicarea
criteriului de atribuire i a factorilor de evaluare stabili i
în documenta ia de atribuire prin raportare la loturile
respective fa
de punctajul total ob inut de ofertele pentru
loturile individuale în cauz luate separat.
(10) Autoritatea contractant efectueaz evaluarea
comparativ prevzut la alin. (9) prin stabilirea în primul
rând a punctajelor ofertelor pentru fiecare lot în parte prin
aplicarea criteriului de atribuire i a factorilor de evaluare
stabilii în documentaia de atribuire i, apoi, prin compararea
punctajului total astfel obinut cu punctajul atribuit ofertelor
depuse de ctre un ofertant pentru combinaia de loturi
respectiv, în ansamblu.
SECIUNEA a 3-a
Reguli de publicitate i transparen
ART. 142
Autoritatea contractant are obliga!ia de a asigura
transparen"a procedurii de atribuire a contractelor de achizi#ie
public$/acordurilor-cadru prin publicarea, în conformitate cu
dispozi%iile prezentei legi, a anun&urilor de inten'ie,
anun(urilor de participare )i a anun*urilor de atribuire.
ART. 143
(1) Autoritatea contractant+ î,i poate face cunoscute
inten-iile cu privire la achizi.iile planificate prin publicarea
unui anun/ de inten0ie.
(2) Anun1ul de inten2ie se public3 în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene 4i la nivel na5ional, în conformitate cu
prevederile art. 146-148.
ART. 144
(1) Autoritatea contractant6 are obliga7ia de a transmite
spre publicare un anun8 de participare atunci când:
a) ini9iaz: procedura de licita;ie deschis<, licita=ie
restrâns>, dialog competitiv sau negociere competitiv? ori un
parteneriat pentru inovare, pentru atribuirea contractelor de
achizi@ie publicA/acordurilor-cadru;
b) lanseazB un sistem dinamic de achiziCii;
c) organizeazD un concurs de soluEii;
d) iniFiazG procedura de atribuire a contractelor de
achiziHie publicI/acordurilor-cadru pentru servicii sociale Ji
alte servicii specifice, prevKzute în anexa nr. 2, cu excepLia

cazului în care a fost publicat un anun de inten ie valabil în
mod continuu.
(2) Publicarea anunului de participare în Jurnalul Oficial
al Uniunii Europene este obligatorie în toate situaiile în care
valoarea estimat a contractului de achiziie public/acorduluicadru este mai mare sau egal cu pragurile valorice prevzute la
art. 7 alin. (1).
(3) Anun ul de participare se public în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene i la nivel na ional, în conformitate cu
prevederile art. 146-148.
ART. 145
(1) Autoritatea contractant are obligaia de a transmite
spre publicare un anun de atribuire în termen de 30 de zile de
la data:
a) încheierii contractului de achiziie public/acorduluicadru în urma finalizrii procedurii de atribuire;
b) finalizrii unui concurs de soluii prin stabilirea
concurentului câtigtor;
c) atribuirii unui contract de achiziie public printr-un
sistem dinamic de achiziii;
d) închiderii unui sistem dinamic de achiziii.
(2) În cazul contractelor de achiziie public încheiate în
executarea acordurilor-cadru, autoritatea contractant grupeaz
trimestrial anunurile de atribuire i are obliga!ia de a
transmite spre publicare anun"urile de atribuire astfel grupate
în termen de 30 de zile de la încheierea fiec#rui trimestru.
(3) În cazul contractelor de achizi$ie public%/acordurilorcadru atribuite printr-un sistem dinamic de achizi&ii,
autoritatea contractant' are dreptul de a grupa trimestrial
anun(urile de atribuire )i are obliga*ia de a transmite spre
publicare anun+urile de atribuire, astfel grupate, în termen de
30 de zile de la încheierea fiec,rui trimestru.
(4) În cazul în care comunicarea unor informa-ii privind
atribuirea contractului de achizi.ie public//acordului-cadru ar
împiedica aplicarea unor dispozi0ii legale, ar fi contrar1
interesului public, ar aduce atingere intereselor comerciale
legitime ale unui anumit operator economic, public sau privat,
sau ar putea aduce atingere concuren2ei loiale între operatorii
economici, publicarea acestor informa3ii nu este obligatorie.
(5) Anun4ul de atribuire se public5 în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene 6i la nivel na7ional, în conformitate cu
prevederile art. 146-148.
ART. 146

Anunurile prevzute la art. 142, inclusiv anun urile
corespunztoare tip erat, se transmit spre publicare de ctre
autoritatea contractant prin mijloace electronice în condiiile
prevzute prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi
i se public în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu
respectarea formatelor-standard stabilite de Comisia European
în temeiul dispozi iilor art. 51 din Directiva 2014/24/UE a
Parlamentului European i a Consiliului din 26 februarie 2014.
ART. 147
(1) Anunurile prevzute la art. 142 nu pot fi publicate la
nivel naional înainte de data publicrii acestora în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene.
(2) Prin excepie de la dispoziiile alin. (1), publicarea
la nivel naional a anunurilor prevzute la art. 142 este
permis atunci când autoritatea contractant nu a fost
notificat de ctre Oficiul pentru Publicaii al Uniunii
Europene cu privire la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene a anunurilor transmise spre publicare în termen de 48
de ore de la confirmarea primirii de ctre Oficiul pentru
Publicaii al Uniunii Europene a anunului transmis spre
publicare.
ART. 148
Anun urile prev!zute la art. 142 publicate la nivel na"ional
nu trebuie s# con$in% alte informa&ii fa'( de cele existente în
anun)urile corespunz*toare publicate în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene +i trebuie s, men-ioneze data transmiterii
c.tre Oficiul pentru Publica/ii al Uniunii Europene.
ART. 149
În cazul atribuirii contractelor de publicitate media cu o
valoare estimat0 mai mare sau egal1 cu pragurile valorice
prev2zute la art. 7 alin. (1) lit. b), autoritatea contractant3
are urm4toarele obliga5ii specifice de publicitate 6i
transparen78, suplimentare celor prev9zute de dispozi:iile
prezentei sec;iuni în leg<tur= cu publicitatea >i transparen?a
contractelor de achizi@ie publicA de servicii:
a) obligaBia de a publica un anunC de participare pe
platforma electronicD utilizatE pentru realizarea achiziFiei, la
o adresG dedicatH, precum Ii pe pagina proprie de internet,
însoJit de justificarea oportunitKLii achiziMiei;
b) obligaNia de a publica un anunO de atribuire pe platforma
electronicP utilizatQ pentru realizarea achiziRiei, la o adresS
dedicatT, precum Ui pe pagina proprie de internet;
c) la încetarea contractului de publicitate media, obligaVia
de a publica pe platforma electronicW utilizatX pentru

realizarea achiziiei un raport de evaluare a impactului
achizi iei serviciilor de publicitate respective.
ART. 150
(1) Autoritatea contractant asigur prin mijloace
electronice, prin intermediul SEAP, accesul direct, complet,
nerestricionat i gratuit al operatorilor economici la
documentele achiziiei începând cu data publicrii anunului de
participare.
(2) Autoritatea contractant prevede în cuprinsul anun ului
de participare adresa de internet la care sunt disponibile
documentele achizi iei.
(3) În cazul în care autoritatea contractant nu poate
asigura prin mijloace electronice accesul direct, complet,
nerestric ionat i gratuit la anumite documente ale achiziiei,
iar autoritatea contractant se afl în una dintre situaiile
prevzute de normele metodologice de aplicare a prezentei legi
în care este permis folosirea altor mijloace de comunicare
decât cele electronice, autoritatea contractant indic în
anunul de participare modalitatea prin care asigur accesul
operatorilor economici la documentele achiziiei.
(4) În cazul prevzut la alin. (3), autoritatea contractant
are obligaia de a prelungi termenul de depunere a ofertelor sau
solicitrilor de participare cu 5 zile, cu excepia situaiilor
de urgen ! demonstrate în mod corespunz"tor de autoritatea
contractant#, prev$zute la art. 74 alin. (3), art. 79 alin. (5)
%i art. 84 alin. (5).
(5) În situa&ia în care autoritatea contractant', din motive
legate de protejarea naturii confiden(iale a informa)iilor, nu
poate asigura prin mijloace electronice acces direct, complet,
nerestric*ionat +i gratuit la anumite documente ale achizi,iei,
aceasta are obliga-ia s. precizeze în anun/ul de participare
m0surile pe care le solicit1 în scopul protej2rii naturii
confiden3iale a informa4iilor, precum 5i modalitatea prin care
asigur6 accesul operatorilor economici la documentele
respective.
(6) În cazul prev7zut la alin. (5), autoritatea contractant8
are obliga9ia de a prelungi termenul de depunere a ofertelor cu
5 zile, cu excep:ia situa;iilor de urgen<= demonstrate în mod
corespunz>tor de autoritatea contractant?, prev@zute la art. 74
alin. (3), art. 79 alin. (5) Ai art. 84 alin. (5).
ART. 151
(1) În cadrul procedurilor de licitaBie restrânsC, dialog
competitiv, negociere competitivD Ei al parteneriatului pentru
inovare, autoritatea contractantF are obligaGia de a transmite

invitaia de participare la etapa a doua a procedurii tuturor
candida ilor selectai, simultan i în scris.
(2) Invitaia de participare prevzut la alin. (1) include
o referin la adresa electronic la care documentele achizi iei
au fost puse la dispozi ia operatorilor economici prin mijloace
electronice.
(3) În cazul în care, pentru unul dintre motivele prev zute
la art. 150 alin. (3) sau (5), autoritatea contractant nu a
putut asigura prin mijloace electronice accesul direct, complet,
nerestricionat i gratuit la anumite documente ale achiziiei,
iar acestea nu au fost puse la dispoziie într-un alt mod,
autoritatea contractant ataeaz documentele achiziiei la
invitaia de participare prevzut la alin. (1).
(4) Informaiile care trebuie incluse în invitaia de
participare prevzut la alin. (1) se stabilesc prin normele
metodologice de aplicare a prezentei legi.
ART. 152
(1) Fr a afecta aplicabilitatea prevederilor prezentei
legi referitoare la perioadele minime care trebuie asigurate
între, pe de o parte, data transmiterii spre publicare a
anunurilor de participare i, pe de alt! parte, data-limit"
pentru depunerea ofertelor sau solicit#rilor de participare,
autoritatea contractant$ are obliga%ia de a corela &i stabili
perioada de depunere a ofertelor în func'ie de complexitatea
contractului de achizi(ie public)/acordului-cadru *i de
cerin+ele specifice, astfel încât operatorii economici
interesa,i s- beneficieze de un interval de timp adecvat .i
suficient pentru elaborarea ofertelor sau solicit/rilor de
participare 0i pentru preg1tirea documentelor de calificare 2i
selec3ie care sunt solicitate prin documentele achizi4iei.
(2) În situa5ia în care ofertele sau solicit6rile de
participare nu pot fi elaborate decât dup7 vizitarea
amplasamentului sau dup8 consultarea la fa9a locului a unor
documente suplimentare pe care se bazeaz: documentele
achizi;iei, perioada stabilit< de autoritatea contractant=
pentru depunerea ofertelor/solicit>rilor de participare este mai
mare decât perioada minim? prev@zutA de prezenta lege pentru
procedura de atribuire utilizatB Ci este stabilitD astfel încât
operatorii economici interesaEi sF aibG posibilitatea realH Ii
efectivJ de a obKine toate informaLiile necesare pentru
pregMtirea corespunzNtoare a ofertelor/solicitOrilor de
participare.
ART. 153
(1) Autoritatea contractantP prelungeQte perioada stabilitR
în anunSul de participare sau în documentele achiziTiei pentru

depunerea ofertelor/solicitrilor de participare, în urm toarele
cazuri:
a) în cazul în care, din orice motiv, informaiile
suplimentare sau rspunsul autoritii contractante la
solicitrile de clarificri transmise de ctre operatorii
economici nu sunt transmise în termenele prev zute la art. 161,
de i clarific rile sau informa iile suplimentare au fost
solicitate de operatorul economic în termenul prev zut în
anunul de participare/simplificat/de concurs;
(la 22-12-2017 Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 153 ,
Sectiunea a 3-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 19,
Articolul I din ORDONANA DE URGEN nr. 107 din 20 decembrie
2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie
2017)
b) în cazul în care se modific semnificativ documentele
achiziiei.
(2) Durata prelungirii perioadei stabilite potrivit alin.
(1) este proporional cu volumul i complexitatea informaiilor
transmise prin clarificri, a informaiilor suplimentare sau a
modificrilor aduse documentelor achiziiei.
(3) Durata prelungirii perioadei prevzute la alin. (2) nu
poate fi mai mic de 6 zile, respectiv 4 zile în situa iile de
urgen!" demonstrate corespunz#tor de autoritatea contractant$,
prev%zute de art. 74 alin. (3) &i art. 79 alin. (5), termene
care se calculeaz' de la data transmiterii informa(iilor
suplimentare )i pân* la termenul stabilit pentru depunerea
ofertelor sau solicit+rilor de participare.
(4) În cazul în care informa,iile suplimentare nu au fost
transmise în timp util sau informa-iile transmise de autoritatea
contractant. sunt nesemnificative în ceea ce prive/te elaborarea
ofertelor, autoritatea contractant0 nu are obliga1ia de a
prelungi perioada pentru depunerea ofertelor.
SEC2IUNEA a 4-a
Elaborarea documenta3iei de atribuire
ART. 154
Autoritatea contractant4 are obliga5ia de a elabora
documenta6ia de atribuire care con7ine toate informa8iile
necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare
complet9, corect: ;i precis< cu privire la cerin=ele achizi>iei,
obiectul contractului ?i modul de desf@Aurare a procedurii de
atribuire.

ART. 155
(1) Specificaiile tehnice sunt stabilite prin documenta ia
de atribuire i definesc caracteristicile solicitate privind
lucrarea, serviciul sau produsele care fac obiectul achiziiei.
(2) Caracteristicile prevzute la alin. (1) pot de asemenea
s vizeze procesul sau metoda specific de execuie a
lucrrilor, fabrica ie a produselor sau prestare a serviciilor
solicitate sau un proces specific pentru un alt stadiu al
ciclului de via
al acestora, chiar dac aceste elemente nu fac
parte din con inutul material al produselor, lucrrilor sau
serviciilor care urmeaz s fie achiziionate, dar cu condiia
ca aceste caracteristici s aib legtur cu obiectul
contractului de achiziie public/acordului-cadru i s fie
proporionale prin raportare la valoarea i obiectivele
acestuia.
(3) Prin specificaiile tehnice se poate de asemenea stabili
dac se solicit transferul drepturilor de proprietate
intelectual .
(4) Pentru toate achizi!iile destinate utiliz"rii de c#tre
persoane fizice, indiferent dac$ este vorba de publicul larg sau
de personalul autorit%&ii contractante, specifica'iile tehnice
se definesc astfel încât s( )in* seama de cerin+ele de
accesibilitate ale persoanelor cu dizabilit,-i sau de conceptul
de proiectare pentru toate categoriile de utilizatori, cu
excep.ia cazurilor temeinic justificate.
(5) În cazul în care printr-un act normativ adoptat la
nivelul Uniunii Europene sunt introduse cerin/e de
accesibilitate obligatorii, specifica0iile tehnice se definesc,
în ceea ce prive1te cerin2ele de accesibilitate pentru
persoanele cu dizabilit34i sau conceptul de proiectare pentru
toate categoriile de utilizatori, prin trimitere la cerin5ele
obligatorii astfel introduse.
(6) Specifica6iile tehnice trebuie s7 permit8 tuturor
operatorilor economici accesul egal la procedura de atribuire 9i
nu trebuie s: aib; ca efect introducerea unor obstacole
nejustificate fa<= de asigurarea unei concuren>e efective între
operatorii economici.
ART. 156
(1) F?r@ a aduce atingere normelor tehnice obligatorii de la
nivel naAional, în mBsura în care sunt compatibile cu actele
normative adoptate la nivelul Uniunii Europene, specificaCiile
tehnice se stabilesc în una dintre urmDtoarele modalitEFi:
a) prin raportare la cerinGe de performanHI sau cerinJe
funcKionale, inclusiv caracteristici de mediu, cu condiLia ca
parametrii sM fie suficient de preciNi pentru a permite

ofertanilor s determine obiectul contractului i autorit ile
contractante s atribuie contractul;
b) prin trimitere la specificaii tehnice i, ca ordine de
prioritate, la standarde naionale care transpun standarde
europene, evalu ri tehnice europene, specifica ii tehnice
comune, standarde interna ionale, alte sisteme de referin
tehnice instituite de ctre organismele de standardizare
europene sau, în lipsa oricrora dintre acestea, la standarde
naionale, la agremente tehnice naionale sau specificaii
tehnice naionale referitoare la proiectarea, calcularea i
execuia lucrrilor i la utilizarea produselor; fiecare
trimitere este însoit de meniunea "sau echivalent";
c) prin raportare la cerine de performan sau cerine
funcionale, potrivit lit. a), i prin trimitere la
specifica!iile tehnice prev"zute la lit. b) ca modalitate de a
prezuma conformitatea cu respectivele cerin#e de performan$% sau
cerin&e func'ionale;
d) prin trimitere la specifica(iile tehnice prev)zute la
lit. b) pentru unele caracteristici *i prin raportare la cerin+e
de performan,- sau cerin.e func/ionale prev0zute la lit. a)
pentru alte caracteristici.
(2) Cu excep1ia cazului în care acest lucru este justificat
de obiectul contractului, specifica2iile tehnice nu precizeaz3
un anumit produc4tor, o anumit5 origine sau un anumit procedeu
care caracterizeaz6 produsele sau serviciile furnizate de un
anumit operator economic 7i nici nu se refer8 la m9rci, brevete,
tipuri, la o origine sau la o produc:ie specific;, care ar avea
ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici
sau produse.
(3) Prin excep<ie de la prevederile alin. (2), stabilirea
specifica=iilor tehnice prin precizarea elementelor prev>zute la
alin. (2) este permis? în situa@ii excepAionale, în cazul în
care nu este posibilB o descriere suficient de precisC Di de
inteligibilE a obiectului contractului în conformitate cu
dispoziFiile alin. (1); în aceste situaGii, precizarea
elementelor prevHzute la alin. (2) este însoIitJ de cuvintele
"sau echivalent".
(4) În cazul în care autoritatea contractantK stabileLte
specificaMiile tehnice potrivit dispoziNiilor alin. (1) lit. b),
aceasta nu respinge o ofertO pe motiv cP lucrQrile, produsele
sau serviciile oferite nu sunt conforme cu specificaRiile
tehnice la care se face trimitere, dacS ofertantul demonstreazT
în oferta sa, prin orice mijloace adecvate, cU soluViile propuse
îndeplinesc într-un mod echivalent cerinWele definite prin
specificaXiile tehnice.

(5) În cazul în care autoritatea contractant stabilete
specificaiile tehnice potrivit dispozi iilor alin. (1) lit. a),
aceasta nu respinge o ofert pentru lucrri, produse sau
servicii care sunt conforme cu un standard naional care
transpune un standard european, cu un agrement tehnic european,
cu o specificaie tehnic comun , cu un standard interna ional
sau cu un sistem de referin
tehnic elaborat de un organism
european de standardizare, dac aceste specificaii vizeaz
cerinele de performane sau cerinele funcionale stabilite de
autoritatea contractant.
(6) În cazul prevzut la alin. (5), ofertantul demonstreaz
în oferta sa, prin orice mijloace adecvate, inclusiv cele
prevzute la art. 158, c lucrrile, produsele sau serviciile
conforme standardului satisfac cerinele de performan sau
cerinele funcionale stabilite de autoritatea contractant.
ART. 157
(1) În cazul în care autoritatea contractant inten!ioneaz"
s# achizi$ioneze lucr%ri, produse sau servicii cu anumite
caracteristici de mediu, sociale sau de alt& natur', aceasta
poate solicita prin specifica(iile tehnice, factorii de evaluare
sau prin condi)iile de executare a contractului o etichet*
specific+ drept dovad, c- lucr.rile, serviciile sau produsele
corespund cerin/elor solicitate, dac0 urm1toarele condi2ii sunt
îndeplinite în mod cumulativ:
a) cerin3ele de etichetare se refer4 numai la criterii care
sunt legate de obiectul contractului 5i sunt potrivite pentru a
defini caracteristicile lucr6rilor, produselor sau serviciilor
care constituie obiectul contractului;
b) cerin7ele de etichetare se bazeaz8 pe criterii
nediscriminatorii 9i verificabile în mod obiectiv;
c) etichetele sunt create printr-o procedur: deschis; <i
transparent=, în cadrul c>reia pot participa toate entit?@ile
interesate relevante, inclusiv organisme guvernamentale,
consumatori, parteneri sociali, producAtori, distribuitori Bi
organizaCii neguvernamentale;
d) etichetele sunt accesibile tuturor entitDEilor
interesate;
e) cerinFele de etichetare sunt stabilite de o entitate
terGH asupra cIreia operatorul economic care solicitJ acordarea
etichetei nu poate exercita o influenKL determinantM.
(2) În cazul în care nu impune ca lucrNrile, produsele sau
serviciile sO îndeplineascP toate cerinQele de etichetare,
autoritatea contractantR precizeazS cerinTele de etichetare care
trebuie îndeplinite.

(3) În situaia în care, în conformitate cu dispozi iile
alin. (1), autoritatea contractant impune în legtur cu
lucrrile, produsele sau serviciile pe care le achiziioneaz o
etichet specific , aceasta accept toate etichetele care
confirm c lucr rile, produsele sau serviciile îndeplinesc
cerine de etichetare echivalente.
(4) În cazul în care operatorul economic poate demonstra c
nu are nicio posibilitate de a obine eticheta specific
solicitat de autoritatea contractant sau o etichet
echivalent în termenele stabilite, din motive care nu îi sunt
imputabile, autoritatea contractant are obligaia de a accepta
i alte mijloace de prob adecvate, care pot include un dosar
tehnic al productorului, cu condiia ca operatorul economic în
cauz s demonstreze c lucrrile, produsele sau serviciile pe
care urmeaz s! le execute/furnizeze/presteze îndeplinesc
cerin"ele etichetei specifice sau cerin#ele specifice solicitate
de autoritatea contractant$.
(5) În cazul în care o etichet% îndepline&te condi'iile
prev(zute la alin. (1) lit. b)-e), dar stabile)te *i cerin+e
care nu sunt legate de obiectul contractului, autoritatea
contractant, nu solicit- eticheta ca atare, dar poate defini
specifica.iile tehnice prin trimitere la acele specifica/ii
detaliate ale etichetei respective sau, atunci când este
necesar, la p0r1i ale acestora, care sunt legate de obiectul
contractului 2i sunt potrivite pentru a defini caracteristicile
obiectului contractului.
ART. 158
(1) Autoritatea contractant3 are dreptul de a solicita
operatorilor economici s4 furnizeze un raport de încercare
eliberat de un organism de evaluare a conformit56ii sau un
certificat emis de un astfel de organism drept mijloc de prob7
care s8 ateste conformitatea produselor, serviciilor sau
lucr9rilor care fac obiectul achizi:iei cu cerin;ele sau
criteriile stabilite prin specifica<iile tehnice, factorii de
evaluare sau condi=iile de executare a contractului.
(2) În cazul prev>zut la alin. (1) în care autoritatea
contractant? solicit@ prezentarea unor certificate emise de un
anumit organism de evaluare a conformitABii, aceasta acceptC Di
certificate echivalente emise de alte organisme de evaluare a
conformitEFii.
(3) În sensul alin. (1) Gi (2), un organism de evaluare a
conformitHIii este un organism care efectueazJ activitKLi de
evaluare a conformitMNii, inclusiv etalonare, încercare,
certificare Oi inspecPie, acreditat în conformitate cu
dispoziQiile Regulamentului (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului
European Ri al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a

cerinelor de acreditare i de supraveghere a pie ei în ceea ce
privete comercializarea produselor i de abrogare a
Regulamentului (CEE) nr. 339/93.
ART. 159
În cazul în care un operator economic nu deine
certificatele sau rapoartele de încercare prevzute la art. 158
alin. (1) sau nu are posibilitatea de a le obine în termenele
stabilite, pentru motive care nu îi sunt imputabile, autoritatea
contractant are obliga ia de a accepta i alte mijloace de
prob adecvate, cum ar fi un dosar tehnic al produc torului, în
m sura în care astfel de mijloace de prob atest faptul c
lucrrile, produsele sau serviciile executate/furnizate/prestate
îndeplinesc cerinele sau criteriile stabilite prin
specificaiile tehnice, factorii de evaluare sau condiiile de
executare a contractului.
ART. 160
(1) Orice operator economic interesat are dreptul de a
solicita clarificri sau informaii suplimentare în legtur cu
documentaia de atribuire, cu respectarea termenului limit
stabilit de autoritatea contractant în anunul de
participare/simplificat/de concurs.
(la 22-12-2017 Alineatul (1) din Articolul 160 , Sectiunea a 4a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 20, Articolul I
din ORDONANA DE URGEN nr. 107 din 20 decembrie 2017,
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017)
(2) Autoritatea contractant! stabile"te prin anun#ul de
participare/simplificat/de concurs unul sau dou$ termene-limit%
în care va r&spunde în mod clar 'i complet tuturor solicit(rilor
de clarificare/informa)iilor suplimentare, conform prevederilor
normelor metodologice la prezenta lege.
(la 22-12-2017 Alineatul (2) din Articolul 160 , Sectiunea a 4a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 20, Articolul I
din ORDONAN*A DE URGEN+, nr. 107 din 20 decembrie 2017,
publicat- în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017)
(3) Autoritatea contractant. are obliga/ia de a publica
r0spunsurile înso1ite de întreb2rile aferente la adresa de
internet la care sunt disponibile documentele achizi3iei,
indicat4 potrivit dispozi5iilor art. 150 alin. (2), luând m6suri
pentru a nu dezv7lui identitatea operatorului economic care a
solicitat clarific8rile sau informa9iile suplimentare
respective.

(4) Dispoziiile art. 150 alin. (3)-(6) sunt aplicabile în
mod corespunztor în ceea ce privete r spunsurile la solicitri
de clarificri sau informaii suplimentare.
ART. 161
În msura în care solicitrile de clarific ri sau informa ii
suplimentare au fost adresate în termenul prev zut în anun ul de
participare/simplificat/de concurs, r spunsul autoritii
contractante la aceste solicitri trebuie s fie transmis cu cel
puin 10 zile, respectiv 5 zile în situaiile de urgen
demonstrate în mod corespunztor de autoritatea contractant,
prevzute la art. 74 alin. (3) i art. 79 alin. (5), înainte de
termenul stabilit pentru depunerea ofertelor sau solicitrilor
de participare.
(la 22-12-2017 Articolul 161 din Sectiunea a 4-a , Capitolul IV
a fost modificat de Punctul 21, Articolul I din ORDONANA DE
URGEN nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017)
SECIUNEA a 5-a
Oferte alternative
ART. 162
(1) Autoritatea contractant are dreptul de a permite sau
solicita ofertan!ilor s" depun# oferte alternative numai dac$ a
precizat explicit în anun%ul de participare c& permite sau
solicit' depunerea de oferte alternative.
(2) În cazul în care autoritatea contractant( nu a precizat
explicit c) permite sau solicit* depunerea de oferte alternative
conform dispozi+iilor alin. (1), autoritatea contractant, nu are
dreptul de a lua în considerare ofertele alternative.
(3) Ofertele alternative trebuie s- fie în leg.tur/ cu
obiectul contractului de achizi0ie public1/acordului-cadru.
(4) Autoritatea contractant2 care permite sau solicit3
depunerea de oferte alternative are obliga4ia de a preciza în
documentele achizi5iei cerin6ele minime obligatorii pe care
acestea trebuie s7 le respecte 8i orice alte cerin9e specifice
pentru prezentarea ofertelor alternative, în special dac:
ofertele alternative pot fi depuse numai în cazul în care a fost
depus; <i o ofert= care nu este o ofert> alternativ?.
(5) În situa@ia prevAzutB la alin. (4), autoritatea
contractantC trebuie sD se asigure cE este posibilF aplicarea
criteriului de atribuire Gi a factorilor de evaluare stabiliHi
atât în cazul ofertelor alternative care îndeplinesc cerinIele
minime stabilite în conformitate cu dispoziJiile alin. (4), cât
Ki în cazul ofertelor conforme care nu sunt oferte alternative.

(6) Autoritatea contractant are obligaia de a nu lua în
considerare ofertele alternative care nu respect cerinele
minime stabilite în conformitate cu dispoziiile alin. (4).
(7) În cazul procedurilor de atribuire a unor contracte de
achiziii publice de produse sau de servicii, autoritatea
contractant care a permis sau solicitat depunerea de oferte
alternative nu are dreptul de a respinge o astfel de ofert
alternativ pentru singurul motiv c , dac aceasta este
declarat câ tig toare:
a) contractul de furnizare pentru atribuirea cruia s-a
organizat procedura se calific drept contract de servicii; sau
b) contractul de servicii pentru atribuirea cruia s-a
organizat procedura se calific drept contract de furnizare.
(8) În cazul în care autoritatea contractant permite sau
solicit depunerea de oferte alternative, ofertanii pot depune
doar ofert alternativ.
SECIUNEA a 6-a
Criterii de calificare i selecie
Aplicarea criteriilor de calificare i selecie
ART. 163
Autoritatea contractant are dreptul de a aplica în cadrul
procedurii de atribuire numai criterii de calificare i selecie
referitoare la:
a) motive de excludere a candidatului/ofertantului;
b) capacitatea candidatului/ofertantului.

Motive de excludere a candidatului/ofertantului
ART. 164
(1) Autoritatea contractant exclude din procedura de
atribuire a contractului de achizi ie public!/acordului-cadru
orice operator economic cu privire la care a stabilit, în urma
analizei informa"iilor #i documentelor prezentate de acesta, sau
a luat cuno$tin%& în orice alt mod c' a fost condamnat prin
hot(râre definitiv) a unei instan*e judec+tore,ti, pentru
comiterea uneia dintre urm-toarele infrac.iuni:
a) constituirea unui grup infrac/ional organizat, prev0zut1
de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu
modific2rile 3i complet4rile ulterioare, sau de dispozi5iile
corespunz6toare ale legisla7iei penale a statului în care
respectivul operator economic a fost condamnat;
b) infrac8iuni de corup9ie, prev:zute de art. 289-294 din
Legea nr. 286/2009, cu modific;rile <i complet=rile ulterioare,
>i infrac?iuni asimilate infrac@iunilor de corupAie prevBzute de

art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea

i sancionarea faptelor de corup ie, cu modificrile i
completrile ulterioare, sau de dispoziiile corespunztoare ale
legislaiei penale a statului în care respectivul operator
economic a fost condamnat;
c) infrac iuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii
Europene, prev zute de art. 18^1-18^5 din Legea nr. 78/2000, cu
modific rile i complet rile ulterioare, sau de dispoziiile
corespunztoare ale legislaiei penale a statului în care
respectivul operator economic a fost condamnat;
d) acte de terorism, prevzute de art. 32-35 i art. 37-38
din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea i combaterea
terorismului, cu modificrile i completrile ulterioare, sau de
dispoziiile corespunztoare ale legislaiei penale a statului
în care respectivul operator economic a fost condamnat;
e) splarea banilor, prevzut de art. 29 din Legea nr.
656/2002 pentru prevenirea i sancionarea spl rii banilor,
precum !i pentru instituirea unor m"suri de prevenire #i
combatere a finan$%rii terorismului, republicat&, cu
modific'rile ulterioare, sau finan(area terorismului, prev)zut*
de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modific+rile ,i
complet-rile ulterioare, sau de dispozi.iile corespunz/toare ale
legisla0iei penale a statului în care respectivul operator
economic a fost condamnat;
f) traficul 1i exploatarea persoanelor vulnerabile,
prev2zute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu
modific3rile 4i complet5rile ulterioare, sau de dispozi6iile
corespunz7toare ale legisla8iei penale a statului în care
respectivul operator economic a fost condamnat;
g) fraud9, în sensul articolului 1 din Conven:ia privind
protejarea intereselor financiare ale Comunit;<ilor Europene din
27 noiembrie 1995.
(2) Obliga=ia de a exclude din procedura de atribuire un
operator economic, în conformitate cu dispozi>iile alin. (1), se
aplic? @i în cazul în care persoana condamnatA printr-o hotBrâre
definitivC este membru al organului de administrare, de
conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic
sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control în
cadrul acestuia.
ART. 165
(1) Autoritatea contractantD exclude din procedura de
atribuire orice operator economic despre care are cunoEtinFG cH
Ii-a încJlcat obligaKiile privind plata impozitelor, taxelor sau
a contribuLiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru
a fost stabilit printr-o hotMrâre judecNtoreascO sau decizie

administrativ având caracter definitiv i obligatoriu în
conformitate cu legea statului în care respectivul operator
economic este înfiinat.
(2) Autoritatea contractant exclude din procedura de
atribuire un operator economic în cazul în care poate demonstra
prin orice mijloace adecvate c respectivul operator economic
i-a înclcat obligaiile privind plata impozitelor, taxelor sau
a contribuiilor la bugetul general consolidat.
(3) Operatorul economic nu este exclus din procedura de
atribuire dac , anterior deciziei de excludere, î i îndepline te
obliga iile prin plata impozitelor, taxelor sau contribu iilor
la bugetul general consolidat datorate ori prin alte modaliti
de stingere a acestora sau beneficiaz, în condiiile legii, de
ealonarea acestora ori de alte faciliti în vederea plii
acestora, inclusiv, dup caz, a eventualelor dobânzi ori
penaliti de întârziere acumulate sau a amenzilor.
ART. 166
(1) Prin excepie de la dispoziiile art. 164 alin. (1) i
(2), în cazuri excepionale, autoritatea contractant are
dreptul de a nu exclude din procedura de atribuire un operator
economic care se afl într-una dintre situa iile prev!zute la
art. 164 alin. (1) "i (2), pentru motive imperative de interes
general, precum s#n$tatea public% sau protec&ia mediului.
(2) Prin excep'ie de la dispozi(iile art. 165 alin. (1) )i
(2), un operator economic nu este exclus din procedura de
atribuire atunci când cuantumul impozitelor, taxelor *i
contribu+iilor la bugetul general consolidat datorate ,i
restante, îndepline-te una din urm.toarele condi/ii:
a) este mai mic de 4.000 lei;
b) este mai mare de 4.000 lei 0i mai mic de 5% din totalul
impozitelor, taxelor 1i contribu2iilor datorate de operatorul
economic la cea mai recent3 dat4 scadent5 a acestora.
ART. 167
(1) Autoritatea contractant6 exclude din procedura de
atribuire a contractului de achizi7ie public8/acordului-cadru
orice operator economic care se afl9 în oricare dintre
urm:toarele situa;ii:
a) a înc<lcat obliga=iile stabilite potrivit art. 51, iar
autoritatea contractant> poate demonstra acest lucru prin orice
mijloc de prob? adecvat, cum ar fi decizii ale autorit@Ailor
competente prin care se constatB încClcarea acestor obligaDii;
b) se aflE în procedura insolvenFei sau în lichidare, în
supraveghere judiciarG sau în încetarea activitHIii;

c) a comis o abatere profesional grav care îi pune în
discuie integritatea, iar autoritatea contractant poate
demonstra acest lucru prin orice mijloc de prob adecvat, cum ar
fi o decizie a unei instane judectoreti sau a unei autorit i
administrative;
d) autoritatea contractant are suficiente indicii
rezonabile/informa ii concrete pentru a considera c operatorul
economic a încheiat cu al i operatori economici acorduri care
vizeaz denaturarea concurenei în cadrul sau în legtur cu
procedura în cauz;
e) se afl într-o situaie de conflict de interese în cadrul
sau în legtur cu procedura în cauz, iar aceast situaie nu
poate fi remediat în mod efectiv prin alte msuri mai puin
severe;
f) participarea anterioar a operatorului economic la
pregtirea procedurii de atribuire a condus la o distorsionare a
concurenei, iar aceast situa!ie nu poate fi remediat" prin
alte m#suri mai pu$in severe;
g) operatorul economic %i-a înc&lcat în mod grav sau repetat
obliga'iile principale ce-i reveneau în cadrul unui contract de
achizi(ii publice, al unui contract de achizi)ii sectoriale sau
al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste
înc*lc+ri au dus la încetarea anticipat, a respectivului
contract, plata de daune-interese sau alte sanc-iuni
comparabile;
h) operatorul economic s-a f.cut vinovat de declara/ii false
în con0inutul informa1iilor transmise la solicitarea autorit23ii
contractante în scopul verific4rii absen5ei motivelor de
excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare 6i
selec7ie, nu a prezentat aceste informa8ii sau nu este în m9sur:
s; prezinte documentele justificative solicitate;
i) operatorul economic a încercat s< influen=eze în mod
nelegal procesul decizional al autorit>?ii contractante, s@
obAinB informaCii confidenDiale care i-ar putea conferi avantaje
nejustificate în cadrul procedurii de atribuire sau a furnizat
din neglijenEF informaGii eronate care pot avea o influenHI
semnificativJ asupra deciziilor autoritKLii contractante privind
excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator
economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de
achiziMie publicN/acordului-cadru cOtre respectivul operator
economic.
(2) Prin excepPie de la dispoziQiile alin. (1) lit. b),
autoritatea contractantR nu exclude din procedura de atribuire
un operator economic împotriva cSruia s-a deschis procedura
generalT de insolvenUV atunci când, pe baza informaWiilor Xi/sau

documentelor prezentate de operatorul economic în cauz,
stabilete c acesta are capacitatea de a executa contractul de
achiziie public/acordul-cadru. Aceasta presupune c
respectivul operator economic se afl fie în faza de observaie
i a adoptat m surile necesare pentru a întocmi un plan de
reorganizare fezabil, ce permite continuarea, de o manier
sustenabil , a activit ii curente, fie este în cadrul fazei de
reorganizare judiciar i respect integral graficul de
implementare a planului de reorganizare aprobat de instan.
(3) În sensul dispoziiilor alin. (1) lit. c), prin abatere
profesional grav se înelege orice abatere comis de
operatorul economic care afecteaz reputaia profesional a
acestuia, cum ar fi înclcri ale regulilor de concuren de tip
cartel care vizeaz trucarea licita iilor sau înc!lc"ri ale
drepturilor de proprietate intelectual#, s$vâr%it& cu inten'ie
sau din culp( grav).
(la 22-12-2017 Alineatul (4) din Articolul 167 , Paragraful 2
, Sectiunea a 6-a , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 22,
Articolul I din ORDONAN*A DE URGEN+, nr. 107 din 20 decembrie
2017, publicat- în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie
2017)
(5) În sensul dispozi.iilor alin. (1) lit. d) se consider/
c0 autoritatea contractant1 are suficiente indicii plauzibile
pentru a considera c2 operatorul economic a încheiat cu al3i
operatori economici acorduri care vizeaz4 denaturarea
concuren5ei în cadrul sau în leg6tur7 cu procedura în cauz8 în
urm9toarele situa:ii, reglementate cu titlu exemplificativ:
a) ofertele sau solicit;rile de participare transmise de 2
sau mai mul<i operatori economici participan=i la procedura de
atribuire prezint> asem?n@ri semnificative din punct de vedere
al conAinutului documentelor nestandardizate potrivit
documentaBiei de atribuire;
b) în cadrul organelor de conducere a 2 sau mai multor
operatori economici participanCi la procedura de atribuire se
regDsesc aceleaEi persoane sau persoane care sunt soF/soGie,
rudH sau afin pânI la gradul al doilea inclusiv ori care au
interese comune de naturJ personalK, financiarL sau economicM
sau de orice altN naturO;
c) un ofertant/candidat a depus douP sau mai multe
oferte/solicitQri de participare, atât individual cât Ri în
comun cu alSi operatori economici sau doar în comun cu alTi
operatori economici;
d) un ofertant/candidat a depus ofertU/solicitare de
participare individualV/în comun cu alWi operatori economici Xi
este nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte
oferte/solicitYri de participare.

(6) Înainte de excluderea unui operator economic în temeiul
alin. (1) lit. d), autoritatea contractant solicit în scris
Consiliului Concurenei punctul de vedere cu privire la
indiciile identificate care vizeaz denaturarea concurenei în
cadrul sau în legtur cu procedura de atribuire în cauz, pe
care acesta îl va înainta în termen de maximum 15 zile.
(7) Autoritatea contractant are obliga ia furniz rii
tuturor informa iilor solicitate de Consiliul Concuren ei, în
vederea formul rii punctului de vedere, conform dispoziiilor
alin. (6).
(8) În sensul dispoziiilor alin. (1) lit. g) se consider
înclcri grave ale obligaiilor contractuale, cu titlu
exemplificativ, neexecutarea contractului,
livrarea/prestarea/executarea unor produse/servicii/lucrri care
prezint neconformiti majore care le fac improprii utilizrii
conform destinaiei prevzute în contract.
ART. 168
(1) Autoritatea contractant are obligaia de a accepta ca
fiind suficient i relevant pentru demonstrarea faptului c
ofertantul/candidatul nu se încadreaz în una dintre situa iile
prev!zute la art. 164, 165 "i 167, orice document considerat
edificator, din acest punct de vedere, în #ara de origine sau în
$ara în care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi
certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente
emise de autorit%&i competente din 'ara respectiv(.
(2) În cazul în care exist) incertitudini în ceea ce
prive*te existen+a sau inexisten,a unei situa-ii de excludere,
autoritatea contractant. are dreptul de a solicita în mod direct
informa/ii de la autorit01ile competente str2ine prev3zute la
alin. (1).
(3) În cazul în care în 4ara de origine sau în 5ara în care
este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de
natura celor prev6zute la alin. (1) sau respectivele documente
nu vizeaz7 toate situa8iile prev9zute la art. 164, 165 :i 167,
autoritatea contractant; are obliga<ia de a accepta o declara=ie
pe propria r>spundere sau, dac? în @ara respectivA nu existB
prevederi legale referitoare la declaraCia pe propria
rDspundere, o declaraEie autenticF datG în faHa unui notar, a
unei autoritIJi administrative sau judiciare sau a unei
asociaKii profesionale care are competenLe în acest sens.
ART. 169
Autoritatea contractantM exclude un operator economic în
orice moment al procedurii de atribuire în care ia la cunoNtinOP

c operatorul economic se afl , având în vedere aciunile sau
inaciunile svârite înainte sau în cursul procedurii, în una
dintre situaiile prevzute la art. 164, 165 i 167, de natur
s atrag excluderea din procedura de atribuire.
ART. 170
(1) Autoritatea contractant are obliga ia de a verifica
inexistena unei situaii de excludere prevzute la art. 164,
165 i 167 în legtur cu subcontractanii propui.
(2) În cazul în care este identificat o situaie de
excludere, cu aplicarea în mod corespunztor a dispoziiilor
art. 171, autoritatea contractant solicit
ofertantului/candidatului o singur dat s înlocuiasc un
subcontractant în leg tur! cu care a rezultat, în urma
verific"rii, c# se afl$ în aceast% situa&ie.
(3) În scopul verific'rii prev(zute la alin. (1),
subcontractantul completeaz) declara*ia pe proprie r+spundere în
conformitate cu prevederile art. 193-195, precizând c, nu se
afl- în niciuna dintre situa.iile ce atrag excluderea din
procedura de atribuire.
ART. 171
(1) Orice operator economic aflat în oricare dintre
situa/iile prev0zute la art. 164 1i 167 care atrag excluderea
din procedura de atribuire poate furniza dovezi care s2 arate c3
m4surile luate de acesta sunt suficiente pentru a-5i demonstra
în concret credibilitatea prin raportare la motivele de
excludere.
(2) În cazul în care autoritatea contractant6 consider7
dovezile prezentate de operatorul economic în conformitate cu
prevederile alin. (1) ca fiind suficiente pentru demonstrarea în
concret a credibilit89ii, autoritatea contractant: nu exclude
operatorul economic din procedura de atribuire.
(3) Dovezile pe care operatorul economic aflat în oricare
dintre situa;iile prev<zute la art. 164 =i 167 le poate furniza
autorit>?ii contractante, în sensul prevederilor alin. (1), se
refer@ la efectuarea de cAtre operatorul economic a plBCii sau
la asumarea de cDtre operatorul economic a obligaEiei de platF a
despGgubirilor în ceea ce priveHte eventualele prejudicii
cauzate printr-o infracIiune sau printr-o altJ faptK ilicitL,
clarificarea de cMtre operatorul economic în mod complet a
faptelor Ni împrejurOrilor în care a fost comisP infracQiunea
sau altR faptS ilicitT, prin cooperarea activU cu autoritVWile
care efectueazX investigaYia, Zi la adoptarea de c[tre
operatorul economic a unor m\suri concrete ]i adecvate la nivel
tehnic, organiza^ional _i în materie de personal, cum ar fi
eliminarea leg`turilor cu persoanele ai organizabiile implicate

în comportamentul necorespunztor, m suri de reorganizare a
personalului, implementarea unor sisteme de control i
raportare, crearea unei structuri de audit intern pentru
verificarea respectrii dispoziiilor legale i a altor norme
sau adoptarea unor reguli interne privind rspunderea i plata
despgubirilor, pentru a preveni s vâr irea unor noi infrac iuni
sau alte fapte ilicite.
(4) În cazul în care operatorului economic i-a fost aplicat
prin hot râre definitiv a unei instane de judecat msura
interdiciei de a participa la proceduri de atribuire a unui
contract de achiziie public/acord-cadru sau a unui contract de
concesiune, care produce efecte în România, prevederile alin.
(1)-(3) nu sunt aplicabile pe toat perioada de excludere
stabilit prin respectiva hotrâre.
(5) În cazul în care operatorului economic nu i-a fost
aplicat prin hotrâre definitiv a unei instane de judecat
msura interdiciei de a participa la proceduri de atribuire a
unui contract de achiziie public /acord-cadru sau a unui
contract de concesiune pentru o anumit! perioad", situa#iile de
excludere prev$zute la art. 164 %i 167 nu se aplic&:
a) dac', în cazul faptelor prev(zute la art. 164, a expirat
o perioad) de 5 ani de la data hot*rârii definitive de
condamnare;
b) dac+, în cazul situa,iilor, faptelor sau evenimentelor
prev-zute la art. 167, a expirat o perioad. de 3 ani de la data
apari/iei situa0iei, s1vâr2irii faptei sau producerii
evenimentului relevant.
Criterii privind capacitatea
ART. 172
(1) Autoritatea contractant3 are dreptul de a aplica în
cadrul procedurii de atribuire numai criterii de capacitate
referitoare la:
a) capacitatea de exercitare a activit45ii profesionale;
b) situa6ia economic7 8i financiar9;
c) capacitatea tehnic: ;i profesional<.
(2) Autoritatea contractant= nu are dreptul de a impune
operatorilor economici alte cerin>e de capacitate privind
participarea la procedura de atribuire fa?@ de cele prevAzute la
alin. (1).
(3) Autoritatea contractantB stabileCte numai cerinDe de
participare care sunt necesare Ei adecvate pentru a se asigura
cF un candidat/ofertant are capacitatea juridicG Hi financiarI
Ji competenKele tehnice Li profesionale pentru a executa

contractul de achiziie public/acordul-cadru care urmeaz s
fie atribuit.
(4) Autoritatea contractant nu poate stabili cerine de
participare pentru subcontractanii propui de ofertant/candidat
în ofert sau solicitarea de participare, dar ia în considerare
capacitatea tehnic
i profesional a subcontractan ilor propu i
pentru partea lor de implicare în contractul care urmeaz s fie
îndeplinit, dac documentele prezentate sunt relevante în acest
sens.
(5) Toate cerinele privind capacitatea solicitate de
autoritatea contractant trebuie s aib legtur cu obiectul
contractului de achiziie public/acordului-cadru i s fie
proporionale prin raportare la obiectul acestuia.
ART. 173
(1) Autoritatea contractant are dreptul de a solicita
oricrui operator economic s prezinte documente relevante care
s dovedeasc forma de înregistrare !i, dup" caz, de atestare
ori apartenen#$ din punct de vedere profesional, în conformitate
cu cerin%ele legale din &ara în care este stabilit operatorul
economic.
(2) În procedurile de atribuire a contractelor de achizi'ie
public( de servicii, în cazul în care este necesar ca operatorii
economici s) de*in+ o autoriza,ie special- sau s. fie membri ai
unei anumite organiza/ii pentru a putea presta serviciile în
cauz0 în statul de origine, autoritatea contractant1 are dreptul
de a solicita acestora s2 demonstreze c3 de4in o astfel de
autoriza5ie sau c6 sunt membri ai unei astfel de organiza7ii.
ART. 174
(1) Autoritatea contractant8 are dreptul de a solicita
ofertantului/candidatului s9 transmit: informa;ii <i documente
relevante referitoare la capacitatea tehnic= >i profesional? a
subcontractan@ilor propuAi, cu privire la partea/pBrCile din
contract pe care aceDtia urmeazE sF o/le îndeplineascG efectiv.
(2) În cazul în care din informaHiile Ii documentele
prezentate potrivit alin. (1) nu rezultJ cK subcontractantul
propus are capacitatea tehnicL Mi profesionalN necesarO pentru
partea/pPrQile din contract pe care acesta urmeazR sS o/le
îndeplineascT efectiv, autoritatea contractantU respinge
subcontractantul propus Vi solicitW ofertantului/candidatului o
singurX datY înlocuirea acestuia Zi prezentarea unui alt
subcontractant care s[ aib\ capacitatea tehnic] ^i profesional_
necesar` pentru partea/parbile din contract pe care acesta
urmeazc sd o/le îndeplineasce efectiv.
ART. 175

(1) Autoritatea contractant are dreptul de a stabili prin
documentaia de atribuire cerin e privind situaia economic i
financiar care sunt necesare i adecvate pentru a se asigura c
operatorii economici dispun de capacitatea economic
i
financiar necesar pentru a executa contractul de achizi ie
public/acordul-cadru i pentru a fi protejat fa de un
eventual risc de neîndeplinire corespunztoare a contractului.
(2) Cerinele privind situaia economic i financiar
stabilite de autoritatea contractant pot viza elemente cum ar
fi:
a) un anumit nivel minim al cifrei de afaceri anuale,
inclusiv o anumit cifr de afaceri minim în domeniul
obiectului contractului de achiziie public/acordului-cadru;
cifra de afaceri minim anual impus! operatorilor economici nu
trebuie s" dep#$easc% de dou& ori valoarea estimat' a
contractului de achizi(ie public) sau, dup* caz, la valoarea
maxim+ anticipat, a contractelor subsecvente ce urmeaz- s. se
execute în acela/i timp sau, dac0 aceasta nu este cunoscut1, la
valoarea estimat2 a celui mai mare contract subsecvent;
(la 22-12-2017 Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 175 ,
Paragraful 3 , Sectiunea a 6-a , Capitolul IV a fost modificat3
de Punctul 23, Articolul I din ORDONAN4A DE URGEN56 nr. 107 din
20 decembrie 2017, publicat7 în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din
22 decembrie 2017)
b) anumite niveluri ale altor indicatori economicofinanciari relevan8i, precum nivelul de lichiditate anual9;
c) un nivel corespunz:tor al asigur;rii de risc profesional.
(3) Prin excep<ie de la prevederile alin. (2) lit. a), cifra
de afaceri minim= anual> impus? operatorilor economici poate
dep@Ai limita prevBzutC la alin. (2) lit. a) în cazuri temeinic
justificate, precum cele legate de existenDa unor riscuri
speciale aferente naturii lucrErilor, serviciilor sau produselor
care fac obiectul contractului de achiziFie publicG/acorduluicadru.
(4) În cazul prevHzut la alin. (3), autoritatea contractantI
indicJ în documentele achiziKiei principalele motive care
justificL o astfel de cerinMN.
ART. 176
(1) În cazul în care urmeazO sP fie atribuite contracte de
achiziQii publice în baza unui acord-cadru cu reluarea
competiRiei, nivelul cifrei de afaceri minime anuale prevSzut la
art. 175 alin. (2) lit. a) se raporteazT la valoarea maximU
anticipatV a contractelor subsecvente ce urmeazW sX se execute

în acelai timp sau, dac aceasta nu este cunoscut , la valoarea
estimat a celui mai mare contract subsecvent.
(la 22-12-2017 Alineatul (1) din Articolul 176 , Paragraful 3 ,
Sectiunea a 6-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 24,
Articolul I din ORDONANA DE URGEN nr. 107 din 20 decembrie
2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie
2017)
(2) În cazul unui sistem dinamic de achiziii, nivelul
cifrei de afaceri minime anuale prev zut la art. 175 alin. (2)
lit. a) se raporteaz la valoarea maxim anticipat a
contractelor subsecvente care urmeaz s fie atribuite în cadrul
sistemului respectiv.
ART. 177
(1) Operatorul economic face dovada îndeplinirii cerinelor
privind situaia economic i financiar, de regul, prin
prezentarea, dup caz, a unora sau mai multora dintre
urmtoarele informaii i documente:
a) declaraii sau extrase bancare corespunztoare sau, acolo
unde este cazul, dovada asigurrii de risc profesional;
b) prezentarea situaiilor financiare sau a extraselor din
situaiile financiare, în cazul în care publicarea situaiilor
financiare este prevzut de legisla!ia "#rii în care este
stabilit operatorul economic;
c) o declara$ie privind cifra total% de afaceri a
operatorului economic &i, acolo unde este cazul, cifra de
afaceri din domeniul de activitate care face obiectul
contractului, pentru cel mult ultimele trei exerci'ii financiare
disponibile, în func(ie de data înfiin)*rii sau începerii
activit+,ii operatorului economic, în m-sura în care
informa.iile privind cifrele de afaceri sunt disponibile.
(2) În cazul în care, din motive obiective /i justificate,
operatorul economic nu este în m0sur1 s2 prezinte una sau mai
multe dintre informa3iile 4i documentele prev5zute la alin. (1),
operatorul economic este autorizat s6 fac7 dovada situa8iei sale
economice 9i financiare prin orice alt document pe care
autoritatea contractant: îl consider; adecvat.
ART. 178
(1) Autoritatea contractant< are dreptul de a stabili prin
documentele achizi=iei cerin>e privind capacitatea tehnic? @i
profesionalA care sunt necesare Bi adecvate pentru a se asigura
cC operatorii economici deDin resursele umane Ei tehnice Fi
experienGa necesare pentru a executa contractul de achiziHie
publicI/acordul-cadru la un standard de calitate corespunzJtor.

(2) Cerinele privind capacitatea tehnic i profesional
stabilite de autoritatea contractant pot viza în special
existena unui nivel corespunztor de experien, prin raportare
la contractele executate în trecut.
(3) În cazul procedurilor de atribuire a contractelor de
achizi ie public /acordurilor-cadru de servicii sau de lucr ri
ori a contractelor de achizi ie public /acordurilor-cadru de
produse care necesit lucrri sau operaiuni de amplasare sau
instalare, capacitatea profesional a operatorilor economici de
a presta serviciile sau de a executa construcia sau
operaiunile de instalare poate fi evaluat în funcie de
aptitudinile, competenele, eficiena, experiena i potenialul
acestora.
ART. 179
Operatorul economic face dovada îndeplinirii cerinelor
privind capacitatea tehnic i profesional prin prezentarea,
dup caz, a unora sau mai multora dintre urm toarele informa!ii
"i documente:
a) o list# a lucr$rilor realizate în cursul unei perioade
care acoper% cel mult ultimii 5 ani, înso&it' de certificate de
bun( execu)ie pentru lucr*rile cele mai importante; atunci când
este necesar în scopul asigur+rii unui nivel corespunz,tor de
concuren-., autoritatea contractant/ poate stabili c0 sunt luate
în considerare lucr1ri relevante realizate cu mai mult de 5 ani
în urm2;
b) lista principalelor livr3ri de produse efectuate sau a
principalelor servicii prestate în cursul unei perioade care
acoper4 cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor
5i a beneficiarilor publici sau priva6i; atunci când este
necesar în scopul asigur7rii unui nivel corespunz8tor de
concuren9:, autoritatea contractant; poate stabili c< sunt luate
în considerare livr=ri de produse relevante efectuate sau
servicii relevante prestate cu mai mult de 3 ani în urm>;
c) indicarea tehnicienilor sau a organismelor tehnice
implicate, indiferent dac? fac sau nu parte din organiza@ia
operatorului economic, în special a celor care rAspund de
controlul calitBCii Di, în cazul contractelor de achiziEii
publice de lucrFri, a celor aflaGi la dispoziHia contractantului
în vederea executIrii lucrJrilor;
d) descrierea facilitKLilor tehnice Mi a mNsurilor utilizate
de operatorul economic în vederea asigurOrii calitPQii Ri a
facilitSTilor sale de studiu Ui de cercetare;

e) precizarea sistemelor de management i de trasabilitate
din cadrul lanului de aprovizionare pe care operatorul economic
le va putea aplica pe parcursul executrii contractului;
f) în cazul în care produsele sau serviciile care urmeaz s
fie furnizate sunt complexe sau, cu caracter excepional, sunt
destinate unui scop special, rezultatele unui control efectuat
de autoritatea contractant sau, în numele acesteia, de un
organism oficial competent din ara în care este stabilit
operatorul economic, sub rezerva acordului respectivului
organism, care vizeaz capacit ile de produc ie ale
operatorului economic care furnizeaz produsele sau capacitatea
tehnic a operatorului economic care presteaz serviciile i,
dac este necesar, facilitile de studiu i de cercetare care
sunt la dispoziia acestuia i msurile de control al calitii
pe care acesta urmeaz s le aplice;
g) calificrile educaionale i profesionale ale
operatorului economic care presteaz servicii ori execut
lucr ri sau ale personalului de conducere al operatorului
economic, dac! acestea nu constituie factori de evaluare;
h) precizarea m"surilor de management de mediu pe care
operatorul economic le va putea aplica pe parcursul execut#rii
contractului;
i) o declara$ie cu privire la num%rul mediu anual de
personal al operatorului economic care presteaz& servicii ori
execut' lucr(ri )i num*rul personalului de conducere din ultimii
3 ani;
j) o declara+ie cu privire la utilajele, instala,iile -i
echipamentele tehnice la dispozi.ia operatorului economic care
presteaz/ servicii ori execut0 lucr1ri pentru executarea
contractului;
k) precizarea p2r3ii/p4r5ilor din contract pe care
operatorul economic inten6ioneaz7 s8 o/le subcontracteze;
l) e9antioane, descrieri sau fotografii ale produselor care
urmeaz: a fi livrate, a c;ror autenticitate trebuie certificat<
la solicitarea autorit=>ii contractante;
m) certificate emise de institute oficiale responsabile cu
controlul calit?@ii sau organisme cu competenAe recunoscute,
care atestB conformitatea produselor care urmeazC a fi livrate,
identificatD în mod clar prin trimitere la specificaEii tehnice
sau standarde.
ART. 180
(1) Atunci când intenFioneazG sH atribuie un contract de
achiziIie publicJ/acord-cadru pe loturi, autoritatea

contractant aplic cerinele privind capacitatea prin raportare
la fiecare lot în parte.
(2) Prin excepie de la prevederile alin. (1), autoritatea
contractant poate stabili cerinele privind nivelul cifrei de
afaceri minime anuale prin raportare la grupuri de loturi, în
cazul în care este permis atribuirea mai multor loturi
aceluiai ofertant, iar contractele pentru acestea trebuie
executate în acelai timp.
(3) Prin excep ie de la prevederile alin. (1), ca o condi ie
pentru posibilitatea atribuirii contractelor ce fac obiectul mai
multor loturi aceluia i ofertant, autoritatea contractant poate
stabili cerin ele privind resursele tehnice i/sau profesionale
prin raportare la grupuri de loturi, atunci când utilizarea
acestor resurse în cadrul contractelor se realizeaz simultan
sau fac imposibil alocarea aceleiai/acelorai resurse pentru
mai multe contracte care se execut în acelai timp.
ART. 181
Criteriile privind capacitatea i cerinele minime
solicitate pentru îndeplinirea acestora, împreun cu mijloacele
de prob corespunztoare, sunt prevzute în anunul de
participare.
ART. 182
(1) Operatorul economic are dreptul, dac este cazul i în
legtur cu un anumit contract de achizi ie public!/acord-cadru,
s" invoce sus#inerea unui/unor ter$/ter%i în ceea ce prive&te
îndeplinirea criteriilor referitoare la situa'ia economic( )i
financiar* +i/sau a criteriilor privind capacitatea tehnic, -i
profesional., indiferent de natura rela/iilor juridice existente
între operatorul economic 0i ter1ul/ter2ii respectiv/respectivi.
(2) În ceea ce prive3te îndeplinirea criteriilor referitoare
la calific4rile educa5ionale 6i profesionale prev7zute la art.
179 lit. g) sau la experien8a profesional9 relevant:, operatorul
economic poate s; se bazeze pe capacitatea ter<ului sus=in>tor
doar atunci când acesta va desf?@ura efectiv lucrArile sau
serviciile în legBturC cu care sunt necesare respectivele
calificDri.
(la 22-12-2017 Alineatul (2) din Articolul 182 , Paragraful 3 ,
Sectiunea a 6-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 25,
Articolul I din ORDONANEA DE URGENFG nr. 107 din 20 decembrie
2017, publicatH în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie
2017)
(3) În cazul în care operatorul economic îIi demonstreazJ
situaKia economicL Mi financiarN Oi/sau capacitatea tehnicP
Qi/sau profesionalR invocând Si susTinerea acordatU, în

conformitate cu prevederile alin. (1) i (2), de ctre unul sau
mai muli ter i, atunci operatorul economic are obligaia de a
dovedi autoritii contractante c a luat toate msurile
necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele
necesare, prezentând un angajament în acest sens din partea
ter ului/ter ilor.
(4) Odat cu angajamentul de sus inere,
ofertantul/candidatul are obliga ia s prezinte documente
transmise acestuia de ctre terul/terii
susintor/susintori, din care s rezulte modul efectiv prin
care terul/terii susintor/susintori va/vor asigura
îndeplinirea propriului angajament de susinere, documente care
se vor constitui anexe la respectivul angajament.
(la 22-12-2017 Alineatul (5) din Articolul 182 , Paragraful 3
, Sectiunea a 6-a , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 26,
Articolul I din ORDONANA DE URGEN nr. 107 din 20 decembrie
2017, publicat! în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie
2017)
ART. 183
(1) Autoritatea contractant" verific# dac$ ter%ul/ter&ii
care asigur' sus(inerea în ceea ce prive)te îndeplinirea
criteriilor referitoare la situa*ia economic+ ,i financiar- ori
privind capacitatea tehnic. /i/sau profesional0
îndepline1te/îndeplinesc criteriile relevante privind
capacitatea sau nu se încadreaz2 în motivele de excludere
prev3zute la art. 164, 165 4i 167.
(2) Dac5 ter6ul/ter7ii nu îndepline8te/îndeplinesc
criteriile relevante privind capacitatea sau se încadreaz9 în
unul dintre motivele de excludere prev:zute la art. 164, 165 ;i
167, autoritatea contractant< solicit=, o singur> dat?, ca
operatorul economic s@ înlocuiascA terBul/terCii
susDinEtor/susFinGtori fHrI ca acest aspect sJ aducK atingere
principiului tratamentului egal prevLzut la art. 2 alin. (2)
lit. b).
ART. 184
În cazul în care un operator economic demonstreazM
îndeplinirea criteriilor referitoare la situaNia economicO Pi
financiarQ invocând susRinerea unui/unor terS/terTi, autoritatea
contractantU solicitV ca operatorul economic Wi terXul/terYii
susZin[tor/sus\in]tori s^ r_spund` în mod solidar pentru
executarea contractului de achiziaie publicb/acordului-cadru.
Rcspunderea solidard a tereului/terfilor susginhtor/ susiinjtori

se va angaja sub condiia neîndeplinirii de ctre acesta/acetia
a obliga iilor de susinere asumate prin angajament.
ART. 185
(1) În cazul în care mai muli operatori economici
particip în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea
criteriilor privind capacitatea tehnic i profesional , precum
i cea privind situa ia economic
i financiar, se demonstreaz
prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor
grupului, iar autoritatea contractant solicit ca acetia s
rspund în mod solidar pentru executarea contractului de
achiziie public/acordului-cadru.
(la 22-12-2017 Alineatul (1) din Articolul 185 , Paragraful 3 ,
Sectiunea a 6-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 27,
Articolul I din ORDONANA DE URGEN nr. 107 din 20 decembrie
2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie
2017)
(2) În cazul în care mai muli operatori economici particip
în comun la procedura de atribuire, acetia pot beneficia de
susinerea unui ter în ceea ce prive!te îndeplinirea
criteriilor referitoare la situa"ia economic# $i financiar%
&i/sau capacitatea tehnic' (i profesional), în condi*iile
prezentei legi.
ART. 186
În cazul contractelor de achizi+ie public, de lucr-ri sau de
servicii .i al lucr/rilor sau opera0iunilor de amplasare sau de
instalare din cadrul unui contract de achizi1ie public2 de
produse, autoritatea contractant3 poate impune ca anumite
sarcini esen4iale s5 fie realizate în mod direct de c6tre
ofertant sau, în cazul unei oferte depuse de o asociere de
operatori economici, de un anumit membru al asocierii.
SEC7IUNEA a 7-a
Criterii de atribuire
ART. 187
(1) F8r9 a aduce atingere dispozi:iilor legale sau
administrative privind pre;ul anumitor produse ori remunerarea
anumitor servicii, autoritatea contractant< atribuie contractul
de achizi=ie public>/acordul-cadru ofertantului care a depus
oferta cea mai avantajoas? din punct de vedere economic.
(2) În sensul dispozi@iilor alin. (1), autoritatea
contractantA stabileBte cea mai avantajoasC din punct de vedere
economic pe baza criteriului de atribuire Di a factorilor de
evaluare prevEzuFi în documentele achiziGiei.

(3) Pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din
punct de vedere economic în conformitate cu dispoziiile alin.
(2), autoritatea contractant are dreptul de a aplica unul
dintre urm toarele criterii de atribuire:
a) preul cel mai sczut;
b) costul cel mai sczut;
c) cel mai bun raport calitate-pre;
d) cel mai bun raport calitate-cost.
(4) În sensul alin. (3) lit. c) i d), cel mai bun raport
calitate-pre/calitate-cost se determin pe baza unor factori de
evaluare care includ aspecte calitative, de mediu i/sau
sociale, în leg tur cu obiectul contractului de achizi ie
public/acordului-cadru.
(5) Factorii de evaluare prevzui la alin. (4) pot viza,
printre altele:
a) calitatea, inclusiv avantajele tehnice, caracteristicile
estetice i funcionale, accesibilitatea, conceptul de
proiectare pentru toi utilizatorii, caracteristicile sociale,
de mediu i inovatoare i comercializarea i condiiile
acesteia;
b) organizarea, calificarea i experiena personalului
desemnat pentru executarea contractului, în cazul în care
calitatea personalului desemnat poate s aib un impact
semnificativ asupra nivelului calitativ de executare a
contractului;
c) serviciile postvânzare, asistena tehnic i condiiile
de livrare, cum ar fi data livr rii, procesul de livrare !i
termenul de livrare sau de finalizare.
(6) În sensul alin. (3) lit. c), criteriul de atribuire cel
mai bun raport calitate-pre" include de regul# un element de
pre$ sau de cost; în situa%ia în care autoritatea contractant&
ini'iaz( o procedur) de atribuire cu buget fix, în care
elementul de pre* sau de cost este un pre+ sau cost fix,
factorii de evaluare se refer, numai la aspecte calitative ale
produselor, serviciilor sau lucr-rilor care fac obiectul
achizi.iei.
(7) În sensul alin. (3) lit. b), costul cel mai sc/zut se
determin0 pe considerente de rentabilitate, utilizând factori
precum calcularea costurilor pe ciclul de via12.
(8) Autoritatea contractant3 nu va utiliza costul cel mai
sc4zut/pre5ul cel mai sc6zut drept criteriu de atribuire în
cazul:
a) anumitor categorii de contracte de achizi7ie
public8/acorduri-cadru de lucr9ri sau de servicii care au ca

obiect servicii intelectuale i care presupun activit i cu
nivel de complexitate ridicat;
b) contractelor de achiziie public/acorduri-cadru de
proiectare i execuie sau de servicii care sunt aferente
proiectelor de infrastructur de transport transeuropene, aa
cum sunt definite în prezenta lege, i drumuri jude ene.
(la 22-12-2017 Litera b) din Alineatul (8) , Articolul 187 ,
Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 28,
Articolul I din ORDONAN A DE URGEN  nr. 107 din 20 decembrie
2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie
2017)
(9) Categoriile de contracte de achiziie public/acorduricadru prevzute la alin. (8), precum i ponderea maxim pe care
elementul pre sau cost o poate avea în cadrul criteriului de
atribuire a acestor contracte se stabilesc prin normele
metodologice de aplicare a prezentei legi.
(10) În cazul în care dou sau mai multe oferte sunt
echivalente, autoritile contractante pot aplica un criteriu
suplimentar, de exemplu: combaterea omajului, ce se va meniona
explicit în anunul de participare.
ART. 188
(1) Factorii de evaluare prevzui la art. 187 alin. (4) au
legtur direct cu obiectul contractului de achizi!ie
public"/acordului-cadru atunci când se refer# în orice mod la
produsele, serviciile sau lucr$rile care urmeaz% a fi
furnizate/prestate/executate în temeiul contractului de
achizi&ie public'/acordului-cadru (i în orice stadiu al ciclului
lor de via)*, chiar dac+ ace,ti factori nu fac parte din
substan-a material. a produselor, serviciilor sau lucr/rilor
respective.
(2) În sensul dispozi0iilor alin. (1), autoritatea
contractant1 poate avea în vedere factori de evaluare în
leg2tur3 cu:
a) procesul specific de produc4ie, furnizare sau
comercializare a lucr5rilor, produselor sau serviciilor;
b) un proces specific pentru un alt stadiu al ciclului de
via67 a lucr8rilor, produselor sau serviciilor.
ART. 189

(1) Autoritatea contractant nu are dreptul de a utiliza
factori de evaluare care s conduc la o libertate de apreciere
nelimitat.
(2) În sensul alin. (1), factorii de evaluare utilizai de
autoritatea contractant trebuie s asigure o concuren real
între operatorii economici i s fie înso i i de prevederi care
s permit verificarea efectiv a informaiilor furnizate de
ctre ofertani, în scopul aplicrii factorilor de evaluare.
(3) Atunci când consider necesar, autoritatea contractant
verific exactitatea informaiilor i dovezilor furnizate de
ofertani.
ART. 190
(1) Autoritatea contractant precizeaz în documentele
achiziiei ponderea relativ pe care o acord fiec rui factor de
evaluare ce va fi aplicat pentru determinarea ofertei celei mai
avantajoase din punct de vedere economic, cu excep!ia cazului în
care oferta cea mai avantajoas" din punct de vedere economic
este determinat# prin aplicarea criteriului pre$ului cel mai
sc%zut.
(2) Ponderile relative prev&zute la alin. (1) pot fi
acordate prin raportare la intervale valorice.
(3) În cazul în care stabilirea unei ponderi nu este
posibil' din motive obiective, autoritatea contractant( indic)
factorii de evaluare în ordinea descresc*toare a importan+ei.
ART. 191
Calcularea costurilor pe parcursul ciclului de via,acoper., în m/sura în care sunt relevante, toate sau o parte
dintre urm0toarele costuri pe parcursul ciclului de via12 al
unui produs, serviciu sau al unei lucr3ri:
a) costuri suportate de autoritatea contractant4 sau de al5i
utilizatori, cum ar fi costuri legate de achizi6ie, costuri de
utilizare, precum consumul de energie 7i de alte resurse,
costuri de între8inere, costuri de la sfâr9itul ciclului de
via:;, precum costurile de colectare <i reciclare;
b) costuri determinate de efecte externe asupra mediului în
leg=tur> cu produsul, serviciul sau lucrarea pe parcursul
ciclului lor de via?@, cu condiAia ca valoarea pecuniarB a
acestora sC poatD fi determinatE Fi verificatG; aceste costuri
pot sH includI costul emisiilor de gaze cu efect de serJ Ki al
altor emisii poluante Li alte costuri de atenuare a efectelor
schimbMrilor climatice.
ART. 192

(1) În cazul în care autoritatea contractant evalueaz
costurile folosind o abordare pe baza costului pe parcursul
ciclului de via, aceasta indic în documentele achiziiei
datele care trebuie furnizate de ctre ofertani, precum i
metoda pe care autoritatea contractant urmeaz s o utilizeze
pentru a stabili costurile pe parcursul ciclului de via
pe
baza datelor respective.
(2) Metoda utilizat de autoritatea contractant pentru
evaluarea costurilor determinate de efectele externe asupra
mediului prevzute la art. 191 lit. b) trebuie s îndeplineasc
în mod cumulativ urmtoarele condiii:
a) se bazeaz pe criterii nediscriminatorii i verificabile
în mod obiectiv; în special, în cazul în care nu a fost
stabilit în vederea aplicrii repetate sau continue, nu
favorizeaz sau dezavantajeaz în mod nejustificat anumii
operatori economici;
b) este accesibil tuturor prilor interesate;
c) datele solicitate pot fi furnizate printr-un efort
rezonabil de ctre operatori economici care dau dovad de o
diligen!" obi#nuit$, inclusiv de operatori economici din %&ri
ter'e care sunt parte a Acordului privind achizi(iile publice al
Organiza)iei Mondiale a Comer*ului sau la alte acorduri
interna+ionale în cadrul c,rora Uniunea European- .i-a asumat
obliga/ii.
(3) În toate cazurile în care o metod0 comun1 de calculare a
costurilor pe parcursul ciclului de via23 a devenit obligatorie
printr-un act normativ adoptat la nivelul Uniunii Europene,
respectiva metod4 comun5 se aplic6 pentru evaluarea costurilor
pe parcursul ciclului de via78.
SEC9IUNEA a 8-a
Documentul unic de achizi:ie european. E-Certis
ART. 193
(1) Autoritatea contractant; accept< la momentul depunerii
solicit=rilor de participare sau ofertelor DUAE, constând într-o
declara>ie pe propria r?spundere actualizat@, ca dovadA
preliminarB în locul certificatelor eliberate de cCtre
autoritDEile publice sau de cFtre terGi care confirmH cI
operatorul economic în cauzJ îndeplineKte urmLtoarele condiMii:
a) nu se aflN în niciuna din situaOiile de excludere
menPionate la art. 164, 165 Qi 167;
b) îndeplineRte criteriile privind capacitatea, astfel cum
au fost solicitate de autoritatea contractantS;
c) dacT este cazul, îndeplineUte criteriile de selecVie
stabilite de autoritatea contractantW în conformitate cu
prevederile prezentei legi.

(2) În cazul în care ofertantul/candidatul demonstreaz
îndeplinirea criteriilor referitoare la situaia economic i
financiar ori privind capacitatea tehnic i profesional
bazându-se pe capacit ile altor entit i, invocând, dup caz,
sus inerea unui ter, DUAE, împreun cu angajamentul de
susinere, trebuie s fie completat separat i de ctre
terul/terii susintor (i) pe a cror capacitate se bazeaz
ofertantul/ candidatul. DUAE prezentat de terul/terii
susintor (i) va include toate informaiile menionate la alin.
(1) lit. a), precum i informa!iile de la alin. (1) lit. b) "i
c) care prezint# relevan$% pentru sus&inerea acordat' în cadrul
procedurii de atribuire respective.
(la 22-12-2017 Alineatul (2) din Articolul 193 , Sectiunea a 8a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 29, Articolul I
din ORDONAN(A DE URGEN)* nr. 107 din 20 decembrie 2017,
publicat+ în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017)
(3) În cazul în care ofertantul/candidatul inten,ioneaz- s.
subcontracteze o parte/p/r0i din contract, DUAE include 1i
informa2ii privind partea din contract care urmeaz3 a fi
eventual subcontractat4 5i va avea anexat acordul de
subcontractare. Subcontractan6ii pe a c7ror capacit89i se
bazeaz: ofertantul/candidatul trebuie s; completeze, la rândul
lor, DUAE separat, incluzând toate informa<iile men=ionate la
alin. (1) lit. a), precum >i cele de la alin. (1) lit. b) ?i c)
care prezint@ relevanAB din perspectiva capacitCDilor
subcontractanEilor pe care se bazeazF ofertantul/candidatul în
cadrul procedurii de atribuire respective. În cazul
subcontractanGilor pe a cHror capacitIJi ofertantul/candidatul
nu se bazeazK, DUAE va conLine numai informaMiile menNionate la
alin. (1) lit. a).
(la 22-12-2017 Alineatul (3) din Articolul 193 , Sectiunea a 8a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 29, Articolul I
din ORDONANOA DE URGENPQ nr. 107 din 20 decembrie 2017,
publicatR în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017)
(4) Pe lângS informaTiile prevUzute la alin. (1)-(3), DUAE
conVine Wi informaXii cu privire la autoritatea publicY sau
partea terZ[ responsabil\ cu întocmirea documentelor
justificative, precum ]i o declara^ie oficial_ care s` ateste ca
operatorul economic are obligabia sc furnizeze, la cerere di
ferf întârziere, documentele justificative respective.
(5) În cazul în care autoritatea contractantg poate obhine
documentele justificative previzute la alin. (4) în mod direct,
prin accesarea unei baze de date, DUAE cuprinde, de asemenea,
informajiile solicitate în acest scop, cum ar fi adresa de

internet a bazei de date, orice dat de identificare i, dac
este cazul, declaraia necesar de acordare a consimmântului.
ART. 194
Operatorii economici pot reutiliza un DUAE deja utilizat
într-o procedur de atribuire precedent, cu condi ia s
confirme c informa iile cuprinse în acesta sunt în continuare
corecte i valabile la data depunerii acestuia.
ART. 195
DUAE se elaboreaz pe baza unui formular standard aprobat de
Comisia European i se furnizeaz exclusiv în format
electronic.
ART. 196
(1) Autoritatea contractant poate solicita
candidailor/ofertanilor s depun toate sau o parte dintre
documentele justificative ca dovad a informaiilor cuprinse în
DUAE, în orice moment pe durata desfurrii unei proceduri de
atribuire, dac acest lucru este necesar pentru a asigura
desfurarea corespunztoare a procedurii.
(2) Înainte de atribuirea contractului de achizi ie
public!/acordului-cadru, cu excep"ia situa#iei contractelor
subsecvente atribuite în executarea unui acord-cadru,
autoritatea contractant$ solicit% ofertantului clasat pe primul
loc dup& aplicarea criteriului de atribuire s' prezinte
documente justificative actualizate prin care s( demonstreze
îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare )i selec*ie, în
conformitate cu informa+iile cuprinse în DUAE, cu excep,ia
procedurilor desf-.urate în mai multe etape când documentele
justificative sunt solicitate înainte de transmiterea
invita/iilor pentru etapa a doua c0tre candida1ii selecta2i.
(3) Autoritatea contractant3 poate invita
candida4ii/ofertan5ii s6 completeze sau s7 clarifice documentele
prev8zute la alin. (1) sau (2).
ART. 197
(1) Prin excep9ie de la dispozi:iile art. 196, operatorii
economici nu sunt obliga;i s< prezinte documente justificative
sau alte probe în sprijinul informa=iilor declarate în DUAE în
cazul >i în m?sura în care autoritatea contractant@ are
posibilitatea de a obAine certificatele sau informaBiile
relevante în mod direct, prin accesarea unei baze de date
naCionale din orice stat membru, disponibile în mod gratuit, cum
ar fi un registru naDional al achiziEiilor publice, un dosar

virtual al societ ilor, un sistem electronic de stocare a
documentelor sau un sistem de preselecie.
(2) Prin excepie de la dispoziiile art. 196, operatorii
economici nu sunt obligai s prezinte documente justificative
în sprijinul informaiilor declarate în DUAE în cazul în care
autoritatea contractant care a atribuit contractul de achizi ie
public sau a încheiat acordul-cadru este deja în posesia
documentelor respective.
(3) În sensul prevederilor alin. (1), bazele de date care
con in informa ii relevante privind operatorii economici trebuie
s fie accesibile tuturor autoritilor contractante din toate
statele membre i trebuie s fie actualizate periodic în mod
corespunztor.
ART. 198
ANAP pune la dispoziia Comisiei Europene i actualizeaz în
e-Certis lista complet a bazelor de date care conin informaii
relevante privind operatorii economici stabilii în România.
ART. 199
(1) Pentru a facilita procedurile de atribuire
transfrontaliere, ANAP se asigur c informaiile privind
certificatele i alte forme de documente justificative introduse
în e-Certis sunt actualizate în permanen.
(2) Autorit !ile contractante utilizeaz" e-Certis #i
solicit$ în principal acele tipuri de certificate sau forme de
documente justificative care sunt disponibile în e-Certis.
ART. 200
(1) În cazul în care autoritatea contractant% impune
operatorilor economici obliga&ia prezent'rii unor certific(ri
specifice, acordate de organisme independente care atest)
respectarea de c*tre ace+tia a anumitor standarde de asigurare a
calit,-ii, inclusiv privind accesibilitatea pentru persoanele cu
dizabilit./i, sau standarde ori sisteme de management de mediu,
aceasta se va raporta la sistemele de asigurare a calit01ii
bazate pe seriile de standarde europene relevante certificate de
organisme acreditate.
(la 22-12-2017 Alineatul (1) din Articolul 200 , Sectiunea a 8a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 30, Articolul I
din ORDONAN2A DE URGEN34 nr. 107 din 20 decembrie 2017,
publicat5 în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017)
(2) Autoritatea contractant6 are obliga7ia, în conformitate
cu principiul recunoa8terii reciproce, de a accepta certificate
echivalente cu cele prev9zute la alin. (1), emise de organisme
de certificare acreditate stabilite în alte state membre.

(3) În cazul în care se poate demonstra c un operator
economic nu a avut acces la un certificat de calitate sau de
mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractant ori
nu are posibilitatea de a-l obine în termenele stabilite, din
motive care nu îi sunt imputabile, autoritatea contractant are
obligaia de a accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de
operatorul economic respectiv, în msura în care
probele/dovezile prezentate confirm asigurarea unui nivel
corespunztor al calit ii ori, dup caz, al protec iei
mediului, echivalent cu cel solicitat de autoritatea
contractant .
SEC IUNEA a 9-a
Liste oficiale ale operatorilor economici agreai i
certificarea de ctre organisme de drept public sau privat
ART. 201
(1) Prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi
se stabilesc modaliti de certificare sau includere pe liste
oficiale, la nivel naional, a operatorilor economici care
opteaz pentru un sistem de certificare.
(2) ANAP are obligaia de a informa Comisia European cu
privire la coordonatele i modul de funcionare a sistemului de
certificare prevzut la alin. (1).
(3) Operatorii economici înscrii pe listele oficiale sau
care dein un certificat pot depune la autoritile
contractante, în cadrul unei proceduri de atribuire a unui
contract de achiziie public/acord-cadru, un certificat de
înregistrare eliberat de autoritatea competent sau de
organismul de certificare competent; certificatele respective
indic! referin"ele care au stat la baza înscrierii operatorilor
economici pe lista oficial# sau a certific$rii acestora, precum
%i clasificarea pe lista respectiv&.
(4) Înscrierea operatorilor economici pe listele oficiale
certificate de organismele competente sau un certificat eliberat
de un organism de certificare reprezint' o prezum(ie relativ) în
ceea ce prive*te îndeplinirea de c+tre operatorul economic
înscris pe respectiva list, sau care de-ine respectivul
certificat a cerin.elor de calificare /i selec0ie acoperite de
lista oficial1 sau de acel certificat.
ART. 202
(1) Informa2iile care rezult3 din înscrierea pe listele
oficiale sau din certificatele eliberate de organisme de
certificare nu pot fi puse la îndoial4 f5r6 justificare.
(2) În ceea ce prive7te plata impozitelor, taxelor 8i a
contribu9iilor la bugetul general consolidat, se poate solicita

un certificat suplimentar de la orice operator economic înscris
pe o list oficial sau care deine un certificat, atunci când
se atribuie un contract de achiziie public/acord-cadru.
(3) Operatorii economici din alte state membre nu au
obligaia de a se înscrie pe o list oficial organizat
potrivit dispozi iilor prezentei legi sau de a ob ine în România
o certificare de tipul celei reglementate în cuprinsul prezentei
sec iuni în vederea particip rii la o procedur de atribuire a
unui contract de achiziie public/acord-cadru.
(4) În cazul în care autoritatea contractant solicit în
cadrul unei proceduri de atribuire anumite certificate, aceasta
are obligaia de a accepta certificate echivalente eliberate de
organisme stabilite în alte state membre sau alte mijloace de
prob echivalente.
SECIUNEA a 10-a
Cataloage electronice
ART. 203
(1) În cazul în care dispoziiile legale impun utilizarea
mijloacelor electronice de comunicare, autoritatea contractant
poate solicita ca ofertele s fie prezentate sub form de
catalog electronic sau s includ un catalog electronic.
(2) Prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi
se stabilesc categoriile de achiziii cu privire la care
autoritatea contractant are obligaia de a impune utilizarea
cataloagelor electronice.
(3) Ofertele prezentate sub form de cataloage electronice
pot fi însoite de alte documente care le completeaz .
ART. 204
(1) Cataloagele electronice sunt elaborate de c!tre
candida"i/ofertan#i în vederea particip$rii la o anumit%
procedur& de atribuire, în conformitate cu specifica'iile
tehnice (i formatul stabilite de autoritatea contractant).
(2) Cataloagele electronice respect* cerin+ele aplicabile
instrumentelor de comunicare electronice, precum ,i orice
cerin-e suplimentare stabilite de autoritatea contractant., în
conformitate cu prevederile art. 64-66 /i ale normelor
metodologice de aplicare a prezentei legi.
ART. 205
(1) Atunci când accept0 sau solicit1 prezentarea ofertelor
sub form2 de cataloage electronice, autoritatea contractant3:
a) precizeaz4 acest lucru în anun5ul de participare;
b) indic6 în documentele achizi7iei toate informa8iile
necesare referitoare la formatul, echipamentele electronice

utilizate i aranjamentele
conectare pentru catalog.

i specificaiile tehnice de

(2) În cazul în care a fost încheiat un acord-cadru cu mai
muli operatori economici pe baz de oferte prezentate sub form
de cataloage electronice, autoritatea contractant poate
prevedea c reluarea competiiei pentru atribuirea contractelor
subsecvente se realizeaz pe baza cataloagelor actualizate.
(3) În cazul prev zut la alin. (2), autoritatea contractant
folose te una dintre urm toarele metode:
a) invit ofertanii s transmit din nou cataloagele
electronice, adaptate la cerinele contractului în cauz;
b) informeaz ofertanii c intenioneaz s colecteze din
cataloagele electronice care au fost deja transmise informaiile
necesare pentru a constitui oferte adaptate la cerinele
contractului în cauz, cu condiia ca utilizarea acestei metode
s fi fost anunat în documentele achizi!iei care au stat la
baza încheierii acordului-cadru.
(4) În cazul în care autoritatea contractant" reia
competi#ia pentru atribuirea contractelor subsecvente în
executarea acordului-cadru în conformitate cu dispozi$iile alin.
(3) lit. b), aceasta notific% ofertan&ii cu privire la data 'i
ora la care inten(ioneaz) s* colecteze informa+iile necesare
pentru a constitui oferte adaptate la cerin,ele contractului în
cauz- .i le d/ ofertan0ilor posibilitatea de a refuza aceast1
colectare de informa2ii.
(5) Autoritatea contractant3 trebuie s4 prevad5 o perioad6
corespunz7toare de timp între notificarea prev8zut9 la alin. (4)
:i colectarea efectiv; a informa<iilor.
(6) Înainte de atribuirea contractului, autoritatea
contractant= prezint> informa?iile colectate în conformitate cu
dispozi@iile alin. (4) ofertantului în cauzA, pentru a-i da
acestuia posibilitatea de a contesta sau confirma cB oferta
astfel constituitC nu conDine erori semnificative.
ART. 206
(1) Autoritatea contractantE poate atribui contracte de
achiziFie publicG pe baza unui sistem dinamic de achiziHii,
solicitând prezentarea ofertelor pentru un contract specific sub
forma unui catalog electronic.
(2) Autoritatea contractantI poate, de asemenea, sJ atribuie
contracte de achiziKie publicL pe baza unui sistem dinamic de
achiziMii, în conformitate cu dispoziNiile art. 205 alin. (3)
lit. b) Oi alin. (4)-(6), cu condiPia ca solicitarea de
participare la sistemul dinamic de achiziQii sR fie însoSitT de

un catalog electronic conform cu specificaiile tehnice i
formatul stabilite de ctre autoritatea contractant .
(3) Catalogul electronic prevzut la alin. (2) este
completat ulterior de ctre candidai, când acetia sunt
informai cu privire la inten ia autorit ii contractante de a
constitui oferte pe baza procedurii prev zute la art. 205 alin.
(3) lit. b).
SEC IUNEA a 11-a
Atribuirea contractelor de achiziie public i încheierea
acordurilor-cadru
ART. 207
(1) Autoritatea contractant stabilete oferta câtigtoare
pe baza criteriului de atribuire i a factorilor de evaluare
precizai în invitaia de participare/anunul de participare i
în documentele achiziiei, dac sunt îndeplinite în mod
cumulativ urmtoarele condiii:
a) oferta respectiv îndeplinete toate cerin ele,
condi!iile "i criteriile stabilite prin anun#ul de participare
$i documentele achizi%iei, având în vedere, dac& este cazul,
dispozi'iile art. 162;
b) oferta respectiv( a fost depus) de un ofertant care
îndepline*te criteriile privind capacitatea +i, dac, este cazul,
criteriile de selec-ie .i nu se afl/ sub inciden0a motivelor de
excludere.
(la 22-12-2017 Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 207 ,
Sectiunea a 11-a , Capitolul IV a fost modificat1 de Punctul
31, Articolul I din ORDONAN2A DE URGEN34 nr. 107 din 20
decembrie 2017, publicat5 în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22
decembrie 2017)
(2) În cazul în care autoritatea contractant6 nu poate
încheia contractul cu ofertantul a c7rui ofert8 a fost stabilit9
ca fiind câ:tig;toare, din cauza faptului c< ofertantul în cauz=
se afl> într-o situa?ie de for@A majorB sau în imposibilitatea
fortuitC de a executa contractul, autoritatea contractantD are
dreptul sE declare câFtigGtoare oferta clasatH pe locul 2, în
condiIiile în care aceasta este admisibilJ.
(3) În cazul în care, în situaKia prevLzutM la alin. (2), nu
existN o ofertO clasatP pe locul 2 admisibilQ, sunt aplicabile
dispoziRiile art. 212 alin. (1) lit. e).
ART. 208
Prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi se
stabilesc cazurile Si condiTiile specifice în care autoritatea
contractantU are dreptul, în cadrul procedurii de licitaVie

deschis, s evalueze conformitatea ofertelor cu specificaiile
tehnice i celelalte cerine prevzute în documentele achiziiei
i s aplice criteriul de atribuire i factorii de evaluare
anterior verific rii îndeplinirii criteriilor de calificare i
selec ie.
ART. 209
(1) În cazul în care informa iile sau documentele prezentate
de ctre operatorii economici sunt incomplete sau eronate sau în
cazul în care lipsesc anumite documente, autoritatea
contractant are dreptul de a solicita într-un anumit termen
ofertanilor/candidailor clarificri i, dup caz, completri
ale documentelor prezentate de acetia în cadrul ofertelor sau
solicitrilor de participare, cu respectarea principiilor
tratamentului egal i transparenei.
(2) Autoritatea contractant nu are dreptul ca prin
clarificrile/completrile solicitate s determine apariia unui
avantaj evident în favoarea unui ofertant/candidat.
ART. 210
(1) În cazul unei propuneri financiare aparent neobinuit
de sc zut! în raport cu lucr"rile, produsele sau serviciile care
constituie obiectul contractului de achizi#ie public$/acorduluicadru care urmeaz% a fi atribuit/încheiat, autoritatea
contractant& are obliga'ia de a solicita ofertantului care a
depus o astfel de ofert( clarific)ri cu privire la pre*ul sau
costurile propuse în respectiva ofert+.
(la 22-12-2017 Alineatul (1) din Articolul 210 , Sectiunea a
11-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 32, Articolul I
din ORDONAN,A DE URGEN-. nr. 107 din 20 decembrie 2017,
publicat/ în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017)
(2) Clarific0rile prev1zute la alin. (1) se pot referi în
special la:
a) fundamentarea economic2 a modului de formare a pre3ului,
prin raportare la procesul de produc4ie, serviciile furnizate
sau metodele de construc5ie utilizate;
b) solu6iile tehnice adoptate 7i/sau orice condi8ii deosebit
de favorabile de care beneficiaz9 ofertantul pentru furnizarea
produselor sau a serviciilor ori executarea lucr:rilor;
c) originalitatea lucr;rilor, produselor sau serviciilor
propuse de ofertant;
d) respectarea obliga<iilor prev=zute la art. 51 alin. (1);
e) respectarea obliga>iilor prev?zute la art. 218;
f) posibilitatea ca ofertantul s@ beneficieze de un ajutor
de stat.

(3) Autoritatea contractant evalueaz informaiile i
documentele furnizate de ofertantul a crui ofert are un pre
aparent neobinuit de sczut i respinge respectiva ofert numai
atunci când dovezile furnizate nu justific în mod corespunz tor
nivelul sc zut al preului sau al costurilor propuse, inând
seama de elementele menionate la alin. (2).
(4) Autoritatea contractant respinge întotdeauna o ofert
atunci când constat c aceasta are un pre neobinuit de sczut
deoarece nu respect obligaiile prevzute la art. 51 alin. (1).
(5) Atunci când autoritatea contractant constat c o
ofert are un pre neobi nuit de sc!zut deoarece ofertantul
beneficiaz" de un ajutor de stat, oferta respectiv# poate fi
respins$ doar din acest motiv numai dac%, în urma clarific&rilor
solicitate, ofertantul nu a putut demonstra, într-un termen
corespunz'tor stabilit de autoritatea contractant(, c) ajutorul
de stat a fost acordat în mod legal.
(6) În cazul în care autoritatea contractant* respinge o
ofert+ pentru motivul prev,zut la alin. (5), va informa Comisia
European- dup. consultarea cu Consiliul Concuren/ei.
SEC0IUNEA a 12-a
Finalizarea procedurii de atribuire
ART. 211
Procedura de atribuire se finalizeaz1 prin:
a) încheierea contractului de achizi2ie public3/acorduluicadru; sau
b) anularea procedurii de atribuire.
ART. 212
(1) Autoritatea contractant4 are obliga5ia de a anula
procedura de atribuire a contractului de achizi6ie
public7/acordului-cadru în urm8toarele cazuri:
a) dac9 nu a fost depus: nicio ofert;/solicitare de
participare sau dac< nu a fost depus= nicio ofert> admisibil?;
b) dac@ au fost depuse oferte admisibile care nu pot fi
comparate din cauza modului neuniform de abordare a soluAiilor
tehnice Bi/ori financiare;
c) dacC încDlcEri ale prevederilor legale afecteazF
procedura de atribuire sau dacG este imposibilH încheierea
contractului;

d) Consiliul Naional de Solu ionare a Contestaiilor sau
instana de judecat dispune modificarea/eliminarea unor
specificaii tehnice/cerine din caietul de sarcini ori din alte
documente emise în legtur cu procedura de atribuire astfel
încât nu mai poate fi atins în mod corespunz tor scopul
achizi iei, iar autoritatea contractant se afl în
imposibilitatea de a adopta m suri de remediere, fr ca acestea
s afecteze principiile achiziiilor publice reglementate la
art. 2 alin. (2);
(la 22-12-2017 Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 212 ,
Sectiunea a 12-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul
33, Articolul I din ORDONANA DE URGEN nr. 107 din 20
decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22
decembrie 2017)
e) dac contractul nu poate fi încheiat cu ofertantul a
crui ofert a fost stabilit câtigtoare din cauza faptului c
ofertantul în cauz se afl într-o situa ie de for!" major# sau
în imposibilitatea fortuit$ de a executa contractul %i nu exist&
o ofert' clasat( pe locul 2 admisibil).
(2) În sensul dispozi*iilor alin. (1) lit. c), prin
înc+lc,ri ale prevederilor legale se în-elege situa.ia în care,
pe parcursul procedurii de atribuire, se constat/ erori sau
omisiuni, iar autoritatea contractant0 se afl1 în
imposibilitatea de a adopta m2suri corective f3r4 ca aceasta s5
conduc6 la înc7lcarea principiilor prev8zute la art. 2 alin.
(2).
ART. 213
(1) Autoritatea contractant9 are dreptul de a anula
procedura de atribuire a contractului de achizi:ie
public;/acordului-cadru în situa<iile prev=zute la art. 78 alin.
(8), art. 82 alin. (8), art. 88 alin. (8) >i art. 97 alin. (8).
(2) Autoritatea contractant? are obliga@ia de a face
publicA decizia de anulare a procedurii de atribuire a
contractului de achiziBie publicC/acordului-cadru, însoDitE de
justificarea anulFrii procedurii de atribuire, prin intermediul
platformei electronice prevGzute la art. 150 alin. (1), în
termen de 5 zile de la adoptarea deciziei de anulare.
(la 22-12-2017 Alineatul (2) din Articolul 213 , Sectiunea a
12-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 34, Articolul I
din ORDONANHA DE URGENIJ nr. 107 din 20 decembrie 2017,
publicatK în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017)

SECIUNEA a 13-a
Informarea candidailor/ofertan ilor
ART. 214
(1) Autoritatea contractant are obligaia de a transmite
ofertantului declarat câtigtor o comunicare privind acceptarea
ofertei sale, prin care îi manifest acordul de a încheia
contractul de achizi ie public /acordul-cadru.
(2) Pe durata procesului de evaluare, autoritatea
contractant are obliga ia de a transmite
candida ilor/ofertanilor rezultate pariale, aferente fiecrei
etape intermediare a acestui proces, respectiv rezultatul
verificrii candidaturilor/DUAE i rezultatul evalurii
ofertelor, în conformitate cu condiiile specifice prevzute
prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(la 22-12-2017 Alineatul (2) din Articolul 214 , Sectiunea a
13-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 35, Articolul I
din ORDONANA DE URGEN nr. 107 din 20 decembrie 2017,
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017)
(3) Autoritatea contractant stabilete oferta câtigtoare
într-un termen care s nu dep easc! perioada de valabilitate a
ofertelor stabilit" prin documentele achizi#iei. Prin excep$ie,
în cazuri temeinic justificate, aceast% perioad& se poate
prelungi, aducându-se la cuno'tin(a operatorilor economici
implica)i în procedur* în termen de maximum dou+ zile de la
aprobarea de c,tre conduc-torul autorit./ii contractante a
deciziei de prelungire.
(la 22-12-2017 Alineatul (3) din Articolul 214 , Sectiunea a
13-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 35, Articolul I
din ORDONAN0A DE URGEN12 nr. 107 din 20 decembrie 2017,
publicat3 în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017)
ART. 215
(1) Autoritatea contractant4 informeaz5 fiecare
candidat/ofertant cu privire la deciziile luate în ceea ce
prive6te rezultatul selec7iei, rezultatul procedurii, respectiv
atribuirea/încheierea contractului de achizi8ie
public9/acordului-cadru sau admiterea într-un sistem dinamic de
achizi:ii, inclusiv cu privire la motivele care stau la baza
oric;rei decizii de a nu atribui un contract, de a nu încheia un
acord-cadru, de a nu implementa un sistem dinamic de achizi<ii
ori de a relua procedura de atribuire, cât mai curând posibil,
dar nu mai târziu de 5 zile de la emiterea deciziilor
respective.

(2) În cadrul comunicrii privind rezultatul procedurii
prev zute la alin. (1), autoritatea contractant are obligaia
de a cuprinde:
a) fiecrui candidat respins, motivele concrete care au stat
la baza deciziei de respingere a solicitrii sale de
participare;
b) fiecrui ofertant respins, motivele concrete care au stat
la baza deciziei de respingere a ofertei sale;
(la 22-12-2017 Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 215 ,
Sectiunea a 13-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul
36, Articolul I din ORDONANA DE URGEN
nr. 107 din 20
decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22
decembrie 2017)
c) fiec rui ofertant care a depus o ofert admisibil, dar
care nu a fost declarat câtigtoare, caracteristicile i
avantajele relative ale ofertei/ofertelor desemnate câtigtoare
în raport cu oferta sa, numele ofertantului cruia urmeaz s i
se atribuie contractul de achiziie public sau, dup caz, ale
ofertantului/ ofertanilor cu care urmeaz s se încheie un
acord-cadru;
d) fiecrui ofertant care a depus o ofert admisibil ,
informa!ii referitoare la desf"#urarea $i progresul negocierilor
%i al dialogului cu ofertan&ii.
(3) Oferta admisibil' este oferta care nu este
inacceptabil(, neconform) sau neadecvat*.
(la 22-12-2017 Alineatul (3) din Articolul 215 , Sectiunea a
13-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 37, Articolul I
din ORDONAN+A DE URGEN,- nr. 107 din 20 decembrie 2017,
publicat. în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017)
(4) Oferta este considerat/ inacceptabil0 dac1 nu
îndepline2te condi3iile de form4 aferente elabor5rii 6i
prezent7rii acesteia, a fost prezentat8 de c9tre un ofertant
care nu are calific:rile necesare sau al c;rei pre< dep=>e?te
valoarea estimat@, astfel cum a fost stabilitA Bi documentatC
înainte de iniDierea procedurii de atribuire, iar aceastE
valoare nu poate fi suplimentatF.
(la 22-12-2017 Alineatul (4) din Articolul 215 , Sectiunea a
13-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 37, Articolul I
din ORDONANGA DE URGENHI nr. 107 din 20 decembrie 2017,
publicatJ în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017)
(5) Oferta este consideratK neconformL dacM nu respectN
cerinOele prezentate în documentele achiziPiei, a fost primitQ

cu întârziere, prezint indicii de înelegeri anticoncuren iale
sau corupie sau a fost considerat de autoritatea contractant
ca fiind neobinuit de sczut.
(la 22-12-2017 Alineatul (5) din Articolul 215 , Sectiunea a
13-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 37, Articolul I
din ORDONAN A DE URGEN
nr. 107 din 20 decembrie 2017,
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017)
(5^1) Oferta este considerat neadecvat dac este lipsit
de relevan fa de obiectul contractului, neputând în mod
evident satisface, fr modificri substaniale, necesitile i
cerinele autoritii contractante indicate în documentele
achiziiei.
(la 22-12-2017 Articolul 215 din Sectiunea a 13-a , Capitolul
IV a fost completat de Punctul 38, Articolul I din ORDONAN A DE
URGEN!" nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicat# în MONITORUL
OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017)
(6) Solicitarea de participare este considerat$ neadecvat%
în situa&ia în care candidatul se afl' în una dintre situa(iile
de excludere prev)zute la art. 164, 165 *i 167 sau nu
îndepline+te criteriile de calificare stabilite de autoritatea
contractant,.
(la 22-12-2017 Alineatul (6) din Articolul 215 , Sectiunea a
13-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 37, Articolul I
din ORDONAN-A DE URGEN./ nr. 107 din 20 decembrie 2017,
publicat0 în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017)
(7) Autoritatea contractant1 are dreptul de a nu comunica
anumite informa2ii prev3zute la alin. (1) 4i (2) privind
atribuirea contractului de achizi5ie public6, încheierea
acordului-cadru sau admiterea într-un sistem dinamic de
achizi7ii, în situa8ia în care dezv9luirea acestora:
a) ar împiedica aplicarea unor dispozi:ii legale sau ar fi
contrar; interesului public;
b) ar aduce atingere intereselor comerciale legitime ale
unui operator economic, publice sau private, sau ar putea aduce
atingere concuren<ei loiale între operatorii economici.
SEC=IUNEA a 14-a
Dosarul achizi>iei ?i raportul procedurii de atribuire
ART. 216
(1) Autoritatea contractant@ are obligaAia de a întocmi
raportul procedurii de atribuire pentru fiecare contract de

achiziie public atribuit sau acord-cadru încheiat, precum i
pentru fiecare sistem dinamic de achizi ii lansat.
(2) Raportul procedurii de atribuire prevzut la alin. (1)
trebuie s cuprind cel puin urmtoarele documente/informa ii:
a) denumirea i adresa autorit ii contractante, obiectul i
valoarea contractului de achiziie public/acordului-cadru sau a
sistemului dinamic de achiziii;
b) dac este cazul, rezultatele procesului de calificare
i/sau selecie a candidailor/ofertanilor i/sau reducerea
numrului acestora pe parcursul procedurii de atribuire;
c) motivele respingerii unei oferte care are un pre
neobinuit de sczut;
d) denumirea ofertantului declarat câtigtor i motivele
pentru care oferta acestuia a fost desemnat câtig toare;
e) în m!sura în care sunt cunoscute, partea/p"r#ile din
contractul de achizi$ie public%/acordul-cadru pe care ofertantul
declarat câ&tig'tor inten(ioneaz) s* o/le subcontracteze unor
ter+i ,i denumirea subcontractan-ilor;
f) justificarea motivelor privind alegerea procedurii de
atribuire, în cazul aplic.rii procedurilor de negociere
competitiv/, dialog competitiv sau negociere f0r1 publicarea
prealabil2 a unui anun3 de participare;
g) justificarea motivelor pentru care autoritatea
contractant4 a decis anularea procedurii de atribuire;
h) atunci când este cazul, motivele pentru care au fost
folosite alte mijloace de comunicare decât cele electronice
pentru depunerea ofertelor;
i) atunci când este cazul, conflictele de interese
identificate 5i m6surile luate în acest sens.
(3) Informa7iile care fac obiectul alin. (2) lit. b) sunt
urm8toarele:
a) denumirea candida9ilor/ofertan:ilor califica;i <i/sau
selecta=i >i motivele care au stat la baza acestor decizii;
b) denumirea candida?ilor/ofertan@ilor respinAi Bi motivele
respingerii.
(4) Autoritatea contractantC nu este obligatD sE redacteze
raportul prevFzut la alin. (1) în legGturH cu contractele
subsecvente atribuite în executarea unui acord-cadru, în
situaIia în care acordul-cadru este încheiat în conformitate cu
dispoziJiile art. 117 sau art. 118 alin. (1) lit. a).
(5) În mKsura în care anunLul de atribuire a contractului de
achiziMie publicN/acordului-cadru conOine informaPiile prevQzute
la alin. (2), autoritatea contractantR poate face referire la
acest anunS în cuprinsul raportului procedurii de atribuire.

(6) Raportul procedurii de atribuire prevzut la alin. (1)
sau orice elemente importante din cuprinsul acestuia vor fi
comunicate Comisiei Europene sau autorit ilor i instituiilor
publice competente, la solicitarea acestora.
ART. 217
(1) Autoritatea contractant are obligaia de a întocmi
dosarul achiziiei publice pentru fiecare contract de achiziie
public /acord-cadru încheiat, respectiv pentru fiecare sistem
dinamic de achizi ii lansat.
(2) Dosarul achizi iei publice se p streaz de ctre
autoritatea contractant atât timp cât contractul de achiziie
public/acordul-cadru produce efecte juridice, dar nu mai puin
de 5 ani de la data încetrii contractului respectiv.
(3) În cazul anulrii procedurii de atribuire, dosarul se
pstreaz cel puin 5 ani de la data anulrii respectivei
proceduri.
(4) Ulterior finalizrii procedurii de atribuire, dosarul
achiziiei publice are caracter de document public.
(5) Accesul persoanelor la dosarul achiziiei publice
potrivit alin. (4) se realizeaz cu respectarea termenelor i
procedurilor prevzute de reglementrile legale privind liberul
acces la informa iile de interes public !i nu poate fi
restric"ionat decât în m#sura în care aceste informa$ii sunt
confiden%iale, clasificate sau protejate de un drept de
proprietate intelectual&, potrivit legii.
(6) Prin excep'ie de la prevederile alin. (5), dup(
comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, autoritatea
contractant) este obligat* s+ permit,, la cerere, într-un termen
care nu poate dep-.i o zi lucr/toare de la data primirii
cererii, accesul neîngr0dit al oric1rui ofertant/candidat la
raportul procedurii de atribuire, precum 2i la informa3iile din
cadrul documentelor de calificare, propunerilor tehnice 4i/sau
financiare care nu au fost declarate de c5tre ofertan6i ca fiind
confiden7iale, clasificate sau protejate de un drept de
proprietate intelectual8.
(7) Con9inutul dosarului achizi:iei publice se stabile;te
prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
CAP. V
Executarea contractului de achizi<ie public=/ acorduluicadru
SEC>IUNEA 1
Subcontractarea
ART. 218

(1) Autoritatea contractant efectueaz pli
corespunztoare prii/prilor din contract îndeplinite de
c tre subcontractan ii propu i în ofert , dac acetia solicit,
pentru servicii, produse sau lucrri furnizate contractantului
potrivit contractului dintre contractant i subcontractant în
conformitate cu dispoziiile legale aplicabile, atunci când
natura contractului permite acest lucru i dac subcontractanii
propui i-au exprimat opiunea în acest sens.
(2) În sensul alin. (1), subcontractorii îi vor exprima la
momentul încheierii contractului de achiziie public sau la
momentul introducerii acestora în contractul de achiziie
public, dup caz, opiunea de a fi pl ti!i direct de c"tre
autoritatea contractant#. Autoritatea contractant$ efectueaz%
pl&'ile directe c(tre subcontractan)ii agrea*i doar atunci când
presta+ia acestora este confirmat, prin documente agreate de
toate cele 3 p-r.i, respectiv autoritate contractant/,
contractant 0i subcontractant sau de autoritatea contractant1 2i
subcontractant atunci când, în mod nejustificat, contractantul
blocheaz3 confirmarea execut4rii obliga5iilor asumate de
subcontractant.
(3) Atunci când un subcontractant î6i exprim7 op8iunea de a
fi pl9tit direct, autoritatea contractant: are obliga;ia de a
stabili în cadrul contractului de achizi<ie public= clauze
contractuale obligatorii ce prev>d transferul de drept al
obliga?iilor de plat@ cAtre subcontractant/subcontractanBi
pentru partea/pCrDile din contract aferentE/aferente
acestuia/acestora, în momentul în care a fost confirmatF
îndeplinirea obligaGiilor asumate prin contractul de
subcontractare, în conformitate cu prevederile alin. (2).
(4) Autoritatea contractantH are obligaIia de a solicita, la
încheierea contractului de achiziJie publicK sau atunci când se
introduc noi subcontractanLi, prezentarea contractelor încheiate
între contractant Mi subcontractant/subcontractanNi nominalizaOi
în ofertP sau declaraQi ulterior, astfel încât activitRSile ce
revin acestora, precum Ti sumele aferente prestaUiilor, sV fie
cuprinse în contractul de achiziWie publicX.
(5) Contractele prezentate conform prevederilor alin. (4)
trebuie sY fie în concordanZ[ cu oferta \i se vor constitui în
anexe la contractul de achizi]ie public^.
(6) Dispozi_iile prev`zute la alin. (1)-(5) nu diminueaza
rbspunderea contractantului în ceea ce privecte modul de
îndeplinire a viitorului contract de achizidie publice/acordcadru.
ART. 219
(1) Autoritatea contractantf solicitg contractantului, cel
mai târziu la momentul începerii executhrii contractului, si îi

indice numele, datele de contact i reprezentanii legali ai
subcontractan ilor si implicai în executarea contractului de
achiziie public, în msura în care aceste informaii sunt
cunoscute la momentul respectiv.
(2) Contractantul are obliga ia de a notifica autorit ii
contractante orice modific ri ale informa iilor prevzute la
alin. (1) pe durata contractului de achiziie public.
(3) Contractantul are dreptul de a implica noi
subcontractani, pe durata executrii contractului de achiziie
public, cu condiia ca nominalizarea acestora s nu reprezinte
o modificare substanial a contractului de achiziie public,
în condiiile art. 221.
(4) În situaia prevzut la alin. (3), contractantul va
transmite autorit ii contractante informa!iile prev"zute la
alin. (1) #i va ob$ine acordul autorit%&ii contractante privind
eventualii noi subcontractan'i implica(i ulterior în executarea
contractului.
(5) Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi
subcontractan)i are loc dup* atribuirea contractului, ace+tia
transmit certificatele ,i alte documente necesare pentru
verificarea inexisten-ei unor situa.ii de excludere /i a
resurselor/capabilit01ilor corespunz2toare p3r4ii lor de
implicare în contractul care urmeaz5 s6 fie îndeplinit.
ART. 220
În scopul unei inform7ri complete, autoritatea contractant8
are dreptul de a extinde aplicarea obliga9iilor prev:zute la
art. 219:
a) cu privire la furnizorii implica;i în contracte
de achizi<ii publice de lucr=ri sau de servicii;
b) cu privire la subcontractan>ii subcontractan?ilor
contractantului sau subcontractan@ii aflaAi pe niveluri
subsecvente ale lanBului de subcontractare.

SECCIUNEA a 2-a
Modificarea contractului de achiziDie publicE/acorduluicadru
ART. 221
(1) Contractele de achiziFie publicG/Acordurile-cadru pot fi
modificate, fHrI organizarea unei noi proceduri de atribuire, în
urmJtoarele situaKii:
a) atunci când modificLrile, indiferent dacM sunt sau nu
sunt evaluabile în bani Ni indiferent de valoarea acestora, au
fost prevOzute în documentele achiziPiei iniQiale sub forma unor
clauze de revizuire clare, precise Ri fSrT echivoc, care pot
include clauze de revizuire a preUului sau orice alte opViuni;

b) atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ urmtoarele
condiii:
(i) devine necesar achiziionarea de la contractantul
iniial a unor produse, servicii sau lucrri suplimentare care
nu au fost incluse în contractul iniial, dar care au devenit
strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia;
(ii) schimbarea contractantului este imposibil;
(iii) orice majorare a preului contractului reprezentând
valoarea produselor/serviciilor/lucr rilor suplimentare nu va
dep i 50% din valoarea contractului ini ial;
c) atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ urm toarele
condiii:
(i) modificarea a devenit necesar în urma unor circumstane
pe care o autoritate contractant care acioneaz cu diligen
nu ar fi putut s le prevad;
(ii) modificarea nu afecteaz caracterul general al
contractului;
(iii) creterea preului nu depete 50% din valoarea
contractului de achiziie public/acordului-cadru ini ial;
d) atunci când contractantul cu care autoritatea
contractant! a încheiat ini"ial contractul de achizi#ie
public$/acordul-cadru este înlocuit de un nou contractant, în
una dintre urm%toarele situa&ii:
(i) ca urmare a unei clauze de revizuire sau a unei op'iuni
stabilite de autoritatea contractant( potrivit lit. a) )i alin.
(2);
(ii) drepturile *i obliga+iile contractantului ini,ial
rezultate din contractul de achizi-ie public./acordul-cadru sunt
preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu
universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin
fuziune sau divizare, de c/tre un alt operator economic care
îndepline0te criteriile de calificare 1i selec2ie stabilite
ini3ial, cu condi4ia ca aceast5 modificare s6 nu presupun7 alte
modific8ri substan9iale ale contractului de achizi:ie
public;/acordului-cadru <i s= nu se realizeze cu scopul de a
eluda aplicarea procedurilor de atribuire prev>zute de prezenta
lege;
(iii) în cazul în care autoritatea contractant? î@i asumA
obligaBiile contractantului principal faCD de subcontractanEii
acestuia, respectiv aceFtia faGH de autoritatea contractantI;
(la 22-12-2017 Punctul (iii) din Litera d) , Alineatul (1) ,
Articolul 221 , Sectiunea a 2-a , Capitolul V a fost modificat
de Punctul 39, Articolul I din ORDONANJA DE URGENKL nr. 107 din

20 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din
22 decembrie 2017)
e) atunci când modific rile, indiferent de valoarea lor, nu
sunt substaniale;
f) atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ urmtoarele
condiii:
(i) valoarea modificrii este mai mic decât pragurile
corespunztoare prevzute la art. 7 alin. (1);
(ii) valoarea modific rii este mai mic decât 10% din pre ul
contractului de achizi ie public /acordului-cadru iniial, în
cazul contractelor de achiziie public de servicii sau de
produse, sau mai mic decât 15% din preul contractului de
achiziie public/acordului-cadru iniial, în cazul contractelor
de achiziie public de lucrri.

(2) În situaia prevzut la alin. (1) lit. a), clauzele de
revizuire precizeaz obiectul, limitele i natura eventualelor
modificri sau opiuni, precum i condi!iile în care se poate
recurge la acestea "i nu pot stabili modific#ri sau op$iuni care
ar afecta caracterul general al contractului de achizi%ie
public& sau al acordului-cadru.
(3) În sensul dispozi'iilor alin. (1) lit. b), schimbarea
contractantului este imposibil( atunci când sunt îndeplinite în
mod cumulativ urm)toarele condi*ii:
a) schimbarea contractantului nu poate fi realizat+ din
motive economice sau tehnice, precum cerin,e privind
interschimbabilitatea sau interoperabilitatea cu echipamentele,
serviciile sau instala-iile existente achizi.ionate în cadrul
procedurii de achizi/ie ini0iale;
b) schimbarea contractantului ar cauza autorit12ii
contractante dificult34i semnificative sau cre5terea
semnificativ6 a costurilor.
(4) În cazul în care se efectueaz7 majorarea pre8ului
contractului prin mai multe modific9ri succesive conform alin.
(1) lit. b) :i c), valoarea cumulat; a modific<rilor
contractului nu va dep=>i cu mai mult de 50% valoarea
contractului ini?ial.
(5) Autoritatea contractant@ nu are dreptul de a efectua
modificAri succesive ale contractului de achiziBie publicC/
acordului-cadru conform alin. (1) lit. b) Di c) în scopul

eludrii aplic rii procedurilor de atribuire prevzute de
prezenta lege.
(6) Autoritile contractante care modific un contract de
achiziie public/acord-cadru în cazurile prevzute la alin. (1)
lit. b) i c) au obliga ia de a publica un anun în acest sens
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene i la nivel na ional, cu
respectarea formularului-standard stabilit de Comisia European
în temeiul dispoziiilor art. 51 din Directiva 2014/24/UE a
Parlamentului European i a Consiliului din 26 februarie 2014.
(7) O modificare a unui contract de achiziie public/acordcadru pe perioada de valabilitate este considerat modificare
substanial în sensul alin. (1) lit. e) atunci când este
îndeplinit cel puin una dintre urmtoarele condiii:
a) modificarea introduce condiii care, dac ar fi fost
incluse în procedura de atribuire iniial, ar fi permis
selecia altor candidai decât cei selecta i ini!ial sau
acceptarea unei alte oferte decât cea acceptat" ini#ial sau ar
fi atras $i al%i participan&i la procedura de atribuire;
b) modificarea schimb' echilibrul economic al contractului
de achizi(ie public)/acordului-cadru în favoarea contractantului
într-un mod care nu a fost prev*zut în contractul de achizi+ie
public,/acordul-cadru ini-ial;
c) modificarea extinde în mod considerabil obiectul
contractului de achizi.ie public//acordului-cadru;
d) un nou contractant înlocuie0te contractantul ini1ial, în
alte cazuri decât cele prev2zute la alin. (11).
(8) Modificarea contractului de achizi3ie public4/acorduluicadru în condi5iile prev6zute la alin. (7) nu poate aduce
atingere naturii generale a contractului de achizi7ie public8
sau a acordului-cadru.
(9) În situa9ia prev:zut; la alin. (8), în cazul în care se
efectueaz< mai multe modific=ri succesive, valoarea
modific>rilor se va determina pe baza valorii nete cumulate a
modific?rilor succesive.
(10) Pentru calcularea pre@ului menAionat la alin. (1) lit.
b) pct. (iii), lit. c) pct. (iii) Bi la lit. f) se va utiliza
preCul actualizat al contractului de achiziDie
publicE/acordului-cadru, care constituie valoarea de referinFG
atunci când contractul de achiziHie publicI include o clauzJ de
indexare.
(11) În sensul prezentului articol, prin naturK generalL a
contractului se înMelege obiectivele principale urmNrite de
autoritatea contractantO la realizarea achiziPiei iniQiale,
obiectul principal al contractului Ri drepturile Si obligaTiile
principale ale contractului, inclusiv principalele cerinUe de
calitate Vi performanWX.

(12) Prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi
se stabilesc în sarcina autorit ii contractante obligaii de
notificare a instituiei responsabile cu controlul ex-ante
privind intenia de a efectua modificri ale contractelor de
achiziie public/acordurilor-cadru în condiiile prezentului
articol.
ART. 222
(1) Orice modificare a unui contract de achizi ie public
ori acord-cadru în cursul perioadei sale de valabilitate altfel
decât în cazurile i condi iile prev zute la art. 221 se
realizeaz prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în
conformitate cu dispoziiile prezentei legi.
(2) În situaia nerespectrii dispoziiilor alin. (1),
autoritatea contractant are dreptul de a denuna unilateral
contractul de achiziie public iniial.
(3) Autoritatea contractant introduce dreptul de denunare
unilateral prevzut la alin. (2) în condiiile contractuale
cuprinse în documentaia de atribuire.
CAP. VI
Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziie
public
ART. 223
(1) F r! a aduce atingere dispozi"iilor dreptului comun
privind încetarea contractelor sau dreptului autorit#$ii
contractante de a solicita constatarea nulit%&ii absolute a
contractului de achizi'ie public(, în conformitate cu
dispozi)iile dreptului comun, autoritatea contractant* are
dreptul de a denun+a unilateral un contract de achizi,ie publicîn perioada de valabilitate a acestuia în una dintre urm.toarele
situa/ii:
a) contractantul se afla, la momentul atribuirii
contractului, în una dintre situa0iile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167;
b) contractul nu ar fi trebuit s1 fie atribuit
contractantului respectiv, având în vedere o înc2lcare grav3 a
obliga4iilor care rezult5 din legisla6ia european7 relevant8 9i
care a fost constatat: printr-o decizie a Cur;ii de Justi<ie a
Uniunii Europene.
(2) Autoritatea contractant= introduce dreptul de denun>are
unilateral? prev@zut la alin. (1) în condiAiile contractuale
cuprinse în documentaBia de atribuire.
CAP. VII

Contravenii i sanc iuni
ART. 224
(1) Urmtoarele fapte constituie contravenii, dac nu au
fost svârite în astfel de condiii încât s fie considerate,
potrivit legii penale, infrac iuni:
a) neducerea la îndeplinire a deciziilor Consiliului
Na ional de Solu ionare a Contesta iilor;
b) orice înclcare a prevederilor prezentei legi sau a
actelor normative emise în aplicarea acesteia, având ca efect
înclcarea dispoziiilor art. 2;
c) atribuirea unui contract de achiziie public/acord-cadru
sau organizarea unui concurs de soluii fr publicarea
prealabil a unei invitaii de participare la o procedur
concurenial de ofertare, în cazurile în care publicarea
acesteia este obligatorie potrivit prevederilor art. 111 alin.
(1) lit. a) i art. 144;
d) înclcarea prevederilor art. 11 alin. (2);
e) înclcarea regulilor de elaborare a specificaiilor
tehnice prevzute la art. 155 alin. (6);
f) înc lcarea regulilor de publicitate !i transparen"#
prev$zute la art. 111 alin. (1) lit. b) %i art. 142-150;
g) utilizarea altor criterii de calificare &i selec'ie decât
cele prev(zute la art. 163 sau a altor criterii de atribuire
decât cele prev)zute la art. 187 alin. (3);
h) aplicarea incorect*, în cadrul procesului de
calificare/selec+ie ,i/sau evaluare a criteriilor de calificare
-i selec.ie, a criteriului de atribuire sau a factorilor de
evaluare;
i) nepunerea la dispozi/ia ANAP a informa0iilor referitoare
la atribuirea/modificarea contractelor de achizi1ie public2/
acordurilor-cadru, în scopul îndeplinirii func3iilor sale;
(la 22-12-2017 Litera i) din Alineatul (1) , Articolul 224 ,
Capitolul VII a fost modificat4 de Punctul 40, Articolul I din
ORDONAN5A DE URGEN67 nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicat8 în
MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017)
j) înc9lcarea prevederilor art. 207 alin. (1);
k) anularea unei proceduri de atribuire în alte cazuri decât
cele prev:zute la art. 212 ;i 213 sau crearea unor circumstan<e
artificiale de anulare a procedurii de atribuire;
l) înc=lcarea prevederilor art. 215 alin. (1).
(2) Contraven>iile prev?zute la alin. (1) se sanc@ioneazA cu
amendB între 5.000 lei Ci 30.000 lei.
ART. 225
Abrogat

(la 22-12-2017 Articolul 225 din Capitolul VII a fost
abrogat de Punctul 41, Articolul I din ORDONANA DE URGEN  nr.
107 din 20 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr.
1022 din 22 decembrie 2017)
ART. 226
(1) Constatarea contraveniilor i aplicarea sanciunilor se
realizeaz de ctre persoane împuternicite în acest scop de
Curtea de Conturi a României, respectiv ANAP, în func ie de
institu ia care face constatarea abaterii.
(2) Aplicarea sanc iunii cu amend contraven ional se
prescrie în termen de 36 de luni de la data svâririi faptei.
ART. 227
(1) Sanciunea contravenional se aplic autoritii
contractante, care, în funcie de situaia concret, dispune
luarea unor msuri împotriva persoanelor implicate în derularea
achiziiei publice ce a fcut obiectul contraveniei.
(2) Svârirea faptei contraven ionale nu implic! în mod
obligatoriu "i producerea unui prejudiciu.
(3) Stabilirea prejudiciului trebuie s# $in% seama de
circumstan&ele faptei contraven'ionale (i s) fie fundamentat*.
ART. 228
Contraven+iilor prev,zute la art. 224 le sunt aplicabile
dispozi-iile Ordonan.ei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contraven/iilor, aprobat0 cu modific1ri 2i complet3ri
prin Legea nr. 180/2002, cu modific4rile 5i complet6rile
ulterioare, cu excep7ia art. 13 alin. (1), art. 28 8i 29.
CAP. VIII
Dispozi9ii tranzitorii :i finale
ART. 229
(1) În orice situa;ie în care o autoritate contractant<
inten=ioneaz> s? realizeze un proiect prin atribuirea unui
contract pe termen lung care s@ cuprindA fie executarea de
lucrBri Ci operarea rezultatului lucrDrilor, fie prestarea,
gestionarea Ei operarea de servicii, autoritatea contractantF
are obligaGia de a elabora un studiu de fundamentare prin care
se va demonstra necesitatea Hi oportunitatea realizIrii
proiectului în acest mod.
(2) Prevederile alin. (1) se aplicJ Ki în cazul în care
proiectul pe termen lung presupune crearea unei societLMi având
ca acNionari operatorul economic, pe de o parte, Oi autoritatea
contractantP sau entitatea contractantQ, pe de altR parte.

(3) Studiul de fundamentare prevzut la alin. (1) se bazeaz
pe un studiu de fezabilitate în cazul proiectelor implicând
executarea de lucrri.
ART. 230
(1) Prin studiul de fundamentare menionat la art. 229 alin.
(1), autoritatea contractant are obligaia s analizeze dac
atribuirea contractului implic transferul unei p r i
semnificative a riscului de operare c tre operatorul economic,
astfel cum este definit în legea privind concesiunile de lucr ri
i concesiunile de servicii.
(2) În cazul în care, ca urmare a analizei prevzute la
alin. (1), autoritatea contractant constat c o parte
semnificativ a riscului de operare nu va fi transferat
operatorului economic, contractul respectiv va fi considerat
contract de achiziie public.
ART. 231
În msura în care prezenta lege nu prevede altfel, sunt
aplicabile dispoziiile dreptului comun.
ART. 232
(1) Sistemul naional de achiziii publice cuprinde funcii
de reglementare, asisten i sprijin operaional, control exante, control ex-post, monitorizare, supervizare, detectarea
conflictului de interese, combaterea licitaiilor trucate i
alte func!ii având ca obiectiv respectarea principiilor
prev"zute la art. 2 alin. (2).
(2) Prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi
se detaliaz# obliga$iile %i responsabilit&'ile specifice ale
autorit()ilor contractante în raport cu îndeplinirea acestor
func*ii.
ART. 233
ANAP elaboreaz+ norme metodologice de aplicare a prezentei
legi pe care le supune spre adoptare Guvernului în termen de 30
de zile de la data public,rii în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
ART. 234
(1) În vederea realiz-rii sarcinilor prev.zute în Strategia
na/ional0 în domeniul achizi1iilor publice 2i în prezenta lege,
personalul Cur3ii de Conturi a României se majoreaz4 cu 250 de
posturi.

(2) Se autorizeaz Ministerul Finanelor Publice s
introduc influenele financiare rezultate din aplicarea alin.
(1) în bugetul Curii de Conturi a României pe anul 2016.
ART. 235
(1) Pentru proiectele de infrastructur de transport
transeuropean situate pe reeaua de transport (TEN-T) Central
(Core) i Global (Comprehensive), astfel cum este aceasta
definit de prevederile art. 9 alin. (1) i ale art. 38 din
Regulamentul (UE) nr. 1.315/2013 al Parlamentului European i al
Consiliului din 11 decembrie 2013 privind orientrile Uniunii
pentru dezvoltarea reelei transeuropene de transport i de
abrogare a Deciziei nr. 661/2010/UE, precum i drumurile de
legtur i variantele ocolitoare ale localitilor urbane,
modalitatea de certificare a situaiei economice i financiare,
precum i a capacitii tehnice i profesionale a operatorilor
economici participani în cadrul procedurilor de achiziie
public va fi reglementat prin hot!râre a Guvernului, la
ini"iativa Ministerului Transporturilor, în termen de 90 de zile
de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
(2) Modalitatea de înlocuire a
subcontractan#ilor/personalului de specialitate nominalizat
pentru îndeplinirea contractului/membrilor asocierii, în
perioada de implementare a contractului, va fi reglementat$ în
cadrul unui capitol distinct al normelor metodologice de
aplicare a prezentei legi.
(3) În sensul dispozi%iilor alin. (1), modalitatea de
certificare a situa&iei economice 'i financiare (i a capacit)*ii
tehnice +i profesionale a operatorilor economici se refer, la
reglementarea unui sistem de certificare destinat procedurilor
de achizi-ie public. pentru proiectele de infrastructur/ de
transport trans-europene în vederea îndeplinirii de c0tre
operatorii economici a criteriilor de calificare 1i selec2ie.
(4) Prin hot3râre a Guvernului se stabilesc condi4iile
contractuale generale 5i specifice pentru anumite categorii de
contracte de achizi6ie public7 aferente obiectivelor de
investi8ii finan9ate din fonduri publice.
(la 05-05-2017 Alineatul (4) din Articolul 235 , Capitolul VIII
a fost modificat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 80 din
27 aprilie 2017, publicat: în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 02
mai 2017)

;<=>?@ABCD
*) NotE CTCE:

Reproducem mai jos prevederile art. X din ORDONANFA DE
URGENGH nr. 80 din 16 noiembrie 2016, publicatI în MONITORUL
OFICIAL nr. 939 din 22 noiembrie 2016:

Articolul X
La data intrrii în vigoare a ordinului prev zut la art. 235
alin. (4) din Legea nr. 98/2016 privind achiziiile publice, cu
completrile aduse prin prezenta ordonan de urgen, se abrog
Hot rârea Guvernului nr. 1.405/2010 privind aprobarea utiliz rii
unor condi ii contractuale ale Federa iei Interna ionale a
Inginerilor Consultani în Domeniul Construciilor (FIDIC)
pentru obiective de investiii din domeniul infrastructurii de
transport de interes naional, finanate din fonduri publice,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 i
51 bis din 20 ianuarie 2011.



ART. 236
(1) Prezenta lege se aplic procedurilor de atribuire
ini iate dup! data intr"rii sale în vigoare.
(2) Procedurilor de atribuire în curs de desf#$urare la data
intr%rii în vigoare a prezentei legi li se aplic& legea în
vigoare la data ini'ierii procedurii de atribuire.
(3) Prezenta lege se aplic( contractelor de achizi)ie
public*/acordurilor-cadru încheiate dup+ data intr,rii sale în
vigoare.
(4) Contractele de achizi-ie public./Acordurile-cadru
încheiate înainte de data intr/rii în vigoare a prezentei legi
sunt supuse dispozi0iilor legii în vigoare la data când acestea
au fost încheiate în tot ceea ce prive1te încheierea,
modificarea, interpretarea, efectele, executarea 2i încetarea
acestora.
ART. 237
Ordonan3a de urgen45 a Guvernului nr. 13/2015 privind
înfiin6area, organizarea 7i func8ionarea Agen9iei Na:ionale
pentru Achizi;ii Publice, publicat< în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 362 din 26 mai 2015, aprobat= prin Legea
nr. 244/2015, se completeaz> dup? cum urmeaz@:
La articolul 5, dupA alineatul (6) se introduce un nou
alineat, alineatul (6^1), cu urmBtorul cuprins:
«(6^1) NumCrul funcDionarilor publici din cadrul fiecErei
structuri regionale ale ANAP prevFzute la alin. (6) este de cel
puGin 30, din care cel puHin 2 îIi desfJKoarL activitatea în
municipiile reMedinNO ale judePelor arondate fiecQrei structuri
regionale.»
ART. 238
La data intrRrii în vigoare a prezentei legi se abrogS:

a) Ordonana de urgen  a Guvernului nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de
concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de
servicii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 418 din 15 mai 2006, aprobat cu modific ri i complet ri
prin Legea nr. 337/2006, cu modific rile i completrile
ulterioare;
b) orice alte prevederi contrare cuprinse în orice alte acte
normative.
ART. 239
Anexele nr. 1

i 2 fac parte integrant din prezenta lege.

ART. 240
(1) Prezenta lege intr în vigoare la 3 zile de la data
publicrii în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Prin excepie de la prevederile alin. (1) dispoziiile
art. 199 alin. (2) intr în vigoare la 18 octombrie 2018.
*
Prezenta lege transpune art. 3, art. 5, art. 7-21, art. 23,
art. 24, art. 27, art. 29-36, art. 38, art. 40-43, art. 45, art.
47, art. 49, art. 50, art. 52, art. 53, art. 55, art. 57, art.
58, art. 63, art. 65-67, art. 70, art. 72-74, art. 76, art. 78,
art. 81, art. 82, art. 84 din Directiva 2014/24/UE privind
achiziiile publice i de abrogare a Directivei 2004/18/CE,
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria
L, nr. 94 din 28 martie 2014, i parial art. 1 alin. (1) i
(2), art. 2 alin. (1) pct. 1, 4-24, art. 4, art. 6 alin. (3),
art. 22 alin. (1) primul i al cincilea paragraf, alin. (2),
alin. (3), alin. (5), art. 23 alin. (1) paragraful (1), art. 26
alin. (1)-(4), alin. (5) primul paragraf, alin. (6), art. 28
alin. (1 )-(6), art. 37 alin. (1) primul i al doilea paragraf,
alin. (2)-(4), art. 39 alin. (1), alin. (2) primul paragraf,
art. 44 alin. (1), alin. (2), art. 46 alin. (1)-(3), art. 48
alin. (1), art. 51 alin. (1) primul paragraf, alin. (2) al
doilea paragraf, art. 54 alin. (1) primul paragraf, alin. (2),
art. 56 alin. (1)-(3), art. 59 alin. (1)-(6), art. 60 alin. (1),
alin. (2) primul i al doilea paragraf, alin. (3), alin. (4),
art. 61 alin. (1), alin. (2), art. 62 alin. (1), alin. (2), art.
64 alin. (1), alin. (3)-(5) primul paragraf, alin. (7), art. 68
alin. (1), alin. (2), alin. (3) primul paragraf, art. 69 alin.
(1)-(4), art. 71 alin. (1)-(4), alin. (5) primul, al doilea i
al treilea paragraf, art. 75 alin. (1), alin. (2), alin. (4),
art. 77 alin. (1)-(5), art. 79 alin. (1), alin. (2), alin. (3)
paragraful (1), art. 80 alin. (1), art. 83 alin. (1), alin. (2),

alin. (4)-(6), art. 85 alin. (3), art. 86, art. 90 alin. (1)(5), art. 91 primul paragraf din Directiva 2014/24/UE ,
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria
L, nr. 94 din 28 martie 2014.
Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul României, cu
respectarea prevederilor art. 75 i ale art. 76 alin. (2) din
Constituia României, republicat.





Reproducem prevederile art. VI-VIII din ORDONANA DE URGEN
nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicat în Monitorul Oficial
nr. 1022 din 22 decembrie 2017:
„Articolul VI
(1) Procedurile de atribuire în curs de desfurare la data
intrrii în vigoare a prezentei ordonane de urgen, rmân
supuse legislaiei în vigoare la data iniierii acestora.
(2) Prin procedur de atribuire în curs de desfurare se
în elege orice procedur! pentru care s-a transmis un anun" de
participare sau, dup# caz, un anun$ de participare simplificat,
pân% la data intr&rii în vigoare a prezentei ordonan'e de
urgen().
Articolul VII
Contesta*iile, procesele +i cererile aflate în curs de
solu,ionare în fa-a Consiliului Na.ional pentru Solu/ionarea
Contesta0iilor sau, dup1 caz, a instan2elor judec3tore4ti la
data intr5rii în vigoare a prezentei ordonan6e de urgen78
continu9 s: se judece în condi;iile <i cu procedura prev=zute de
legea în vigoare la data la care au fost începute.
Articolul VIII
(1) Ajustarea/Revizuirea pre>ului contractelor de achizi?ie
public@/sectoriale încheiate înainte de intrarea în vigoare a
Legii nr. 98/2016 privind achiziAiile publice, cu modificBrile
Ci completDrile ulterioare, respectiv a Legii nr. 99/2016
privind achiziEiile sectoriale, se realizeazF în conformitate cu
dispoziGiile legale în vigoare la momentul realizHrii acesteia.
(2) Contractele subsecvente încheiate dupI intrarea în
vigoare a prezentei ordonanJe de urgenKL, pe perioada de
derulare a acordului-cadru, se supun legii în vigoare de la data
încheierii acestora”.
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p. PREWEDINTELE CAMEREI DEPUTAXILOR,
FLORIN IORDACHE
PREYEDINTELE SENATULUI
CZLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-T[RICEANU
Bucure\ti, 19 mai 2016.
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- lucrri de zidire







cu crmid sau







«

¬



®- montarea ¯i

°

³

´

µ

¶demontarea

·

º

»

¼

½schelelor ¾i a

¿

Â

Ã

Ä

Åplatformelor de

Æ

É

Ê

Ë

Ìlucru proprii sau Í

Ð

Ñ

Ò

Óînchiriate;

Ô

×

Ø

Ù

Ú- construcÛia de

Ü

¡¢£¤¥¦§


¨













couri de fum i de
cuptoare









industriale.









Aceast clas nu



!

"

#

$cuprinde:

%

&
'
(
)
*
+- închirierea de ,
.
/
0
1
2schele f3r4 montare5
6
7
8
9
:
;<i
=
>
?
@
A
B
Cdemontare, a se
D
E
F
G
H
I
Jvedea 71.32.
K
L
MNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ 


45.3 
Lucrri de 
45300000




instalaii 


 ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞ
ßà
á
â
ã
ä
åAceastæ clasç
è
é
ê
ë
ì
í
îinclude:
ï
ð
ñ
ò
ó
ô
õ- instalarea, în ö
÷
ø
ù
ú
û
üclýdiri sau în alteþ
ÿ


proiecte de


construc ii, a








urmtoarelor




45.31Lucrri de elemente:
45213316


!
"instala#ii $- cabluri %i
&45310000
'


electrice conexiuni
cu





excepia:




- sisteme de
45316000

!
"
#
$%&'()*+,-./01234
5
6
7
8
9
:
;- instala<ii
=
>
?
@
A
B
Celectrice de
D
E
F
G
H
I
JKLMNOPQRST
U
V
W
X
Y
Z
[- antene pentru
\
]
^
_
`
a
bclcdiri
d
e
f
g
h
i
jklmnopqrstuvw
x
y
z
{
|
}
~- sisteme de alarm




împotriva









- sisteme de alarm¡¢




£
¤
¥
¦
§
¨©ª«¬®¯°±²³´µ
¶
·
¸
¹
º
»
¼- ascensoare ½i
¾
¿
À
Á
Â
Ã
ÄÅÆÇÈÉ ÊËÌÍÎÏÐÑ
Ò
Ó
Ô
Õ
Ö
×
Ø- paratrÙsnete etc.Ú
Û
ÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ 




!
"Aceast# clas$
%
&
'
(
)
*
+include:
,
.
/
0
1
2- instalarea, în 3
4
5
6
7
8
9cl:diri sau în alte;
<

45.32Lucrri de proiecte de
45320000

izolare
construc ii, de








izolaii






termice, acustice 


!
"
#sau împotriva
$
%
&
'
(
)
*vibra+iilor.
,
.
/
0
1
2Aceast3 clas4 nu 5
6
7
8
9
:
;cuprinde:
<
=
>
?
@
A
B- lucrCri de
D
E
F
G
H
I
Jimpermeabilizare, aK
L
M
N
O
P
Qse vedea
R
S
T
U
V
W
X45.22.
Y
Z
[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ 




¡Aceast¢ clas£
¤
¥
¦
§
¨
©
ªinclude:
«
¬

®
¯
°
±- instalarea, în ²
³
´
µ
¶
·
¸cl¹diri sau în alteº
»
¼
½
¾
¿
Àproiecte de
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
ÇconstrucÈii, a
É
Ê
Ë
Ì
Í
Î
ÏurmÐtoarelor
Ñ
Ò
Ó
Ô
Õ
Ö
×elemente:
Ø
Ù
Ú
Û
Ü45.33ÝInstalaÞii ß- instalaàii ái
â45330000
ã
ä
å
æ
ç
èechipamente
é
ê







.
5
6
<
=
D
E
K
L
R
S
e
f
m
n
t
u
{
|























- echipamente









pentru distribuia 

!

"

#$%&'()*+

,

/

0

1

2- echipamente 3i

4

7

8

9

:conducte de

;

>

?

@

AîncBlzire, de

C

F

G

H

Iventilare, de

J

M

N

O

Prefrigerare sau de Q

T

U

V

WXYZ[\]^_`abc

d

g

h

i

j- instalakii de

l

o

p

q

rstingere a

s

v

w

x

yincendiilor cu

z

}

~



sprinklere.





Aceast clas nu










cuprinde:









- instalarea









sistemelor



¡
¢
£
¤
¥electrice de
¦
§
¨
©
ª
«
¬înclzire, a se
®
¯
°
±
²
³
´vedea 45.31.
µ
¶
·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö
÷ø
*ST*

ùúûüýþÿ 

*1) Regulamentul (CEE) nr. 3.037/90 al Consiliului din 9
octombrie 1990 privind clasificarea statistic a activit ilor
economice în Comunitatea European (JO L 293, 24.10.1990, p. 1).
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 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHI
JNACE Rev. 1*1)
K
L
MNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Cod CPV 
SECIUNEA F
CONSTRUCII

 ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹
º
»Diviziune¼Grup½¾Clas¿ÀDescriere ÁNote
Â
Ã
ÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ


Aceast clas 

include:







- instalarea 





sistemelor de 



!
"iluminat #i de $
%
&
'
(
)
*semnalizare
+
,
.
/
0Alte
1pentru 2osele, 3
4
5
6
745.348lucr9ri de :c;i ferate,
<45234115=
>
?
@
AinstalaBii Caeroporturi Di E45316000F
G
H
I
J
KLMNOPQRS
TUVWXYZ[\]
^
_
`
a
b- instalarea, c
d
e
f
g
h
iîn cljdiri sau k
l
m
n
o
p
qîn alte
r
s
t
u
v
w
xproiecte de
y
z
{
|
}
~
construcii, a 




instalaiilor 





i






a






echipamentelor 
¡
¢
£
¤
¥neclasificate ¦
§
¨
©
ª
«
¬în alt
®
¯
°
±
²
³
´parte.
µ
¶
·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñò
ó
ô45.4 õ
öLucr÷ri de ø
ù45400000ú
û
ü
ý
þfinisare ÿ
  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=
>
?
@
A
BAceastC clasD E
F
G
H
I
J
Kinclude:
L
M
N
O
P
Q
R- aplicarea, înS
T
U
V
W
X
YclZdiri sau în [
\
]
^
_
`
aalte proiecte b
c
d
e
f45.41gTencuire hde construciii,j45410000k
l
m
n
o
pa ipsosului qi r
s



a stucului


pentru







structuri sau 





ornamente


interioare !i "




#
$
%
&
'
(exterioare,
)
*
+
,
.
/inclusiv a
0
1
2
3
4
5
6materialelor de7
8
9
:
;
<
=f>?uire
@
A
B
C
D
E
Fasociate.
G
H
IJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~



Aceast clas 





include:






- instalarea de

u¡i, ferestre, ¢




£
¤
¥
¦
§
¨tocuri ©i
ª
«
¬

®
¯
°rame pentru u±i²
³
´
µ
¶
·
¸¹i ferestre, º
»
¼
½
¾
¿
ÀbucÁtÂrii
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Éechipate,
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
ÐscÑri,
Ò
Ó
Ô
Õ
Ö
×
Øechipamente
Ù
Ú
Û
Ü
Ý
ÞTâmplßrie àpentru magazineá
â
ã
ä
å45.42æçi
èéi echipamente ê45420000ë
ì
í
î
ïdulgherie ðsimilare, din ñ
ò
ó
ô
õ
ö
÷lemn sau din ø
ù
ú
û
ü
ý
þalte materiale,ÿ



care nu sunt 

fabricate de







unitatea care 





execut




!
"#$%&'()*+,
.
/
0
1
2
3- amenaj4ri
5
6
7
8
9
:
;interioare,
<
=
>
?
@
A
Bprecum
C
D
E
F
G
H
Iplafoane,
J
K
L
M
N
O
Plambriuri din Q
R
S
T
U
V
Wlemn,
X
Y
Z
[
\
]
^compartiment_ri`
a
b
c
d
e
fmobile
g
h
i
j
k
l
metc.
n
o
p
q
r
s
tAceastu clasv w
x
y
z
{
|
}nu cuprinde: ~





- acoperirea cu





parchet sau






alte pardoseli 





din lemn, a se 




vedea 45.43. 

 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@AB
C
D
E
F
GAceastH clasI J
K
L
M
N
O
Pinclude:
Q
R
S
T
U
V
W- instalarea, X
Y
Z
[
\
]
^în cl_diri sau `
a
b
c
d
e
fîn alte
g
h
i
j
k
l
mproiecte de
n
o
p
q
r
s
tconstrucuii, a v
w
x
y
z
{
|urm}toarelor ~





elemente:



45.43Îmbrcarea - dale din
45430000



podelelor ceramic, beton




i a
sau piatr


¡
¢
£pere¤ilor ¥pentru
¦
§
¨
©
ª
«
¬perei sau
®
¯
°
±
²
³
´µ¶·¸¹º»
¼
½
¾
¿
À
Á
Â- parchete Ãi Ä
Å
Æ
Ç
È
É
Êalte pardoseli Ë
Ì
Í
Î
Ï
Ð
Ñdin lemn,
Ò
Ó
Ô
Õ
Ö
×
Ømochete Ùi
Ú
Û
Ü
Ý
Þ
ß
àáâãäåæçèé
ê
ë
ì
í
î
ï
ð- inclusiv din ñ
ò
ó
ô
õ
ö
÷cauciuc sau
ø
ù
ú
û
ü
ý
þÿ 


- materiale de 






placare a






podelelor sau a



!
"pere#ilor din $
%
&
'
(
)
*terrazzo,
+
,
.
/
0
1marmur2, granit3
4
5
6
7
8
9sau
:
;
<
=
>
?
@ABCDEFGH
I
J
K
L
M
N
O- tapete.
P
Q
RSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ 




Aceast clas 





include:




¡
¢- vopsirea
£
¤
¥
¦
§
¨
©interioarª «i ¬

®
¯
°
±Vopsitorie ²exterioar³ a ´
µ
¶
·
¸¹º»¼½¾¿À
ÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌ
ÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ
×
Ø
Ù
Úmontare de Û- vopsirea
Ü
Ý
Þ
ß
à
ágeamuri
âstructurilor deã
ä
å
æ
ç
è
éconstrucêii
ë
ì
í
î
ï
ð
ñòóôõö÷ø
ù
ú
û
ü
ý
þ
ÿ- montarea




sticlei, a






oglinzilor etc.

Aceast clas









nu cuprinde: 





- instalarea 



!
"ferestrelor, a #
$
%
&
'
(
)se vedea 45.42.*
+
,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefg
h
i
j
k
lAceastm clasn o
p
q
r
s
t
uinclude:
v
w
x
y
z
{
|- instalarea }
~




piscinelor












- curirea




¡
¢pere£ilor
¤
¥
¦
§
¨
©
ªexteriori ai «
¬

®
¯
°
±cl²dirilor cu ³
´
µ
¶
·
¸Alte
¹ajutorul
º45212212»
¼
½
¾45.45¿lucrÀri de Áaburilor, prin ÂÃi DA04 Ä
Å
Æ
Ç
Èfinisare Ésablare sau
Ê45450000Ë
Ì
Í
Î
Ï
Ðalte metode
Ñ
Ò
Ó
Ô
Õ
Ö
×ØÙÚÛÜÝÞßà
á
â
ã
ä
å
æ
ç- celelalte
è
é
ê
ë
ì
í
îlucrïri de
ð
ñ
ò
ó
ô
õ
öfinalizare ÷i ø
ù
ú
û
ü
ý
þfinisare a
ÿ



cldirilor


neclasificate 






în alt






parte.



!
"
#Aceast$ clas% &
'
(
)
*
+
,nu cuprinde: .
/
0
1
2
3- cur45area
6
7
8
9
:
;
<pere=ilor
>
?
@
A
B
C
Dinteriori ai E
F
G
H
I
J
KclLdirilor Mi N
O
P
Q
R
S
Tai altor
U
V
W
X
Y
Z
[construc\ii, ]
^
_
`
a
b
ca se vedea
d
e
f
g
h
i
j74.70.
k
l
mnopqrstuvwxyz{|}~  ¡¢£¤¥¦§¨
©
ª
«
¬Închirierea
®
¯
°
±45.5 ²
³de
´
µ45500000¶
·
¸
¹
ºechipamente»
¼
½
¾
¿
À
Áde
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
ÈconstrucÉieÊ
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Ðsau
Ñ
Ò
Ó
Ô
Õ
Ö
×demolare cuØ
Ù
Ú


operator 


 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@AB
C
D
E
F
GAceastH clasI J
K
L
M
N
OÎnchiriereaPnu cuprinde: Q
R
S
T
U
Vde
W- închirierea X
Y
Z
[
\45.50]echipamente^de ma_ini `i a45500000b
c
d
e
fde
gechipamente de h
i
j
k
l
mconstrucnieoconstrucpie sauq
r
s
t
u
vsau
wdemolare fxry z
{
|
}
~
demolare cuoperator,




operator a se vedea






71.32.
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*1) Regulamentul (CEE) nr. 3.037/90 al Consiliului din 9
octombrie 1990 privind clasificarea statisticÞ a activitßàilor
economice în Comunitatea Europeaná (JO L 293, 24.10.1990, p. 1).
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ANEXA 2
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ìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ 

Cod CPV
Descriere

 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>
?75200000-8;
@
A
B75231200-6;
C
D
E75231240-8;
F
G
H79611000-0; 79622000-0I
J
K[Servicii
L
M
Nde furnizare personal O
P
QRSTUVWXYZ [\]^_`ab-4 c
d
e[Servicii de asiguraref
g
hde
i
j
kpersonal de asistenlm n
o
pmedicalq] ri
s
t
u79625000-1 [Servicii v
w

de asigurare

Servicii de

de personal medical] sntate,
de la 85000000-9 la servicii




85323000-9;
sociale i

98133100-5,
servicii conexe
98133000-4;


98200000-5; 98500000-8

[Case particulare cu 

personal


angajat] i 98513000-2
!
"- 98514000-9 [Servicii#
$
%de for&' de munc(
)
*
+pentru particulari, ,
.Servicii de personal /
0
1de agen2ii pentru
3
4
5particulari, Servicii 6
7
8de personal de birou 9
:
;pentru particulari, <
=
>Servicii de personal ?
@
Aangajat temporar
B
C
Dpentru particulari, E
F
GServicii
H
I
Jde asistenKL la
M
N
Odomiciliu Pi Servicii Q
R
Sdomestice]
T
U

VWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}
~85321000-5 i


85322000-2, 75000000-6

[Servicii de


administraie


public, de aprare i

de asigurri sociale],

75121000-0,


75122000-7,


75124000-1; de la


79995000-5 la
¡
¢79995200-7; de la
£
¤
¥80000000-4 Servicii de¦
§
¨înv©ª«mânt ¬i formare 
®
¯profesional° la
±
²
³80660000-8; de la
´Servicii
µ
¶92000000-1 la
·sociale
¸
¹92700000-8
ºadministrative,»
¼79950000-8 [Servicii ½servicii de
¾
¿de organizare de
ÀînvÁÂÃmânt,
Ä
ÅexpoziÆii, de târguri Çservicii
È
ÉÊi de
Ëde sÌnÍtate Îi Ï

congrese], 79951000-5

[Servicii de
organizare de
seminare],

servicii

culturale






79952000-2 [Servicii

pentru evenimente], 

79952100-3 [Servicii 

de


organizare de


evenimente culturale],

79953000-9 [Servicii 
!de
"
#
$organizare de
%
&
'festivaluri],
(
)
*79954000-6 [Servicii +
,
-de organizare de
.
/
0petreceri], 79955000-31
2
3[Servicii de
4
5
6organizare de
7
8
9prezent:ri de
;
<
=mod>], 79956000-0
?
@
A[Servicii de
B
C
Dorganizare de târguri E
F
GHi expoziIii]
J
K
LMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrs
t
uServicii de
v
w75300000-9
xasiguryri
z
{
|sociale
}
~
obligatorii*1) 
  ¡¢£¤¥¦§¨
©75310000-2,
ª
«
¬75311000-9,

®
¯75312000-6,
°Servicii de
±
²75313000-3,
³indemniza´ii µ
¶75313100-4,
·
¸
¹75314000-0,
º
»
¼75320000-5,
½
¾
¿75330000-8, 75340000-1À
Á
ÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèé
ê
ëAlte servicii ì
í
îcomunitare,
ï
ð
ñsociale òi
ó
ô
õpersonale,
ö
÷98000000-3;
øinclusiv
ù
ú98120000-0;
ûservicii
ü
ý98132000-7; 98133110-8þprestate de
ÿ
i 98130000-3
organizaii





sindicale, de

organizaii
politice, de

asocia ii de
tineri
i servicii
diverse
prestate de
organizaii
asociative
















!
"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHI
J98131000-0
KServicii
L
M
Nreligioase
O
PQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvw
xde la 55100000-1 la y
z
{55410000-7; de la
|
}
~55521000-8 la


55521200-0


[55521000-8 Servicii

de catering la


domiciliu, 55521100-9 

Servicii


de livrare a mâncrii 

la domiciliu,


55521200-0 Servicii de

livrare a
Servicii

mâncrii]
hoteliere i ¡
¢5552000-1 Servicii de £restaurante
¤
¥catering, 55522000-5 ¦
§
¨Servicii de catering ©
ª
«pentru societ¬i de ®
¯
°transport, 55523000-2 ±
²
³Servicii de catering ´
µ
¶pentru alte societ·¸i ¹
º
»sau institu¼ii,
½
¾
¿55524000-9 Servicii deÀ
Á
Âcatering pentru Ãcoli Ä
Å
Æ55510000-8 Servicii deÇ
È
ÉcantinÊ, 55511000-5 Ë
Ì
ÍServicii de cantinÎ ÏiÐ
Ñ
Òalte servicii de
Ó
Ô
Õcafenea cu clientelÖ ×
Ø
ÙrestrânsÚ, 55512000-2 Û
Ü
ÝServicii
Þ
ß
àde gestionare a
á
â
ãcantinelor, 55523100-3ä
å
æServicii de restaurantç
è

pentru

coli



 !"#$%&'()*+,-.
/
0Servicii
1
2de la 79100000-5 la 3juridice, în 4
579140000-7;
6m7sura în
8
975231100-5;
:care nu sunt ;
<
=excluse în
>
?
@temeiul
A
B
Cart. 29 alin. D
E
F(3)
G
HIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmno
pde la 75100000-7 la qAlte servicii r
s75120000-3;
tadministrative u
v75123000-4; 75125000-8wxi servicii
y
zpân{ la
|guvernamentale }
~75131000-3


  ¡¢£¤¥¦§¨
©de la 75200000-8 la ªPrest«ri de
¬
75231000-4;
®servicii pentru¯
°
±comunitate
²
³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚ
Û
ÜServicii legateÝ
Þ75231210-9 pânß la
àde închisori, á
â75231230-5; 75240000-0ãde securitate ä
åpânæ la 75252000-7; çpublicè éi de ê
ë794300000-7;
ìsalvare, în
í
î98113100-9
ïmðsura în care ñ
ò
ónu
ô
õ
ösunt excluse în÷
ø
ùtemeiul art. 29ú
û
üalin. (1) lit. ý
þ
ÿh)
  !"#$%&'(
)de la 79700000-1 la *
+
,79721000-4 [Servicii .
/de investiga0ie 1i de 2
3
4siguran56, Servicii de7
8
9siguran:;, Servicii de<
=
>monitorizare a
?
@
Asistemelor de alarmB, C
D
EServicii de pazF,
G
H
IServicii de
JServicii de
K
Lsupraveghere,
MinvestigaNie OiP
QServicii de
Rde
S
Tlocalizare, Servicii UsiguranVW
X
Yde localizare a
Z
[
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%
&
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U
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W
X
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]
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`
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o
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«
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³
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µ
¶
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½
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À
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Ï
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ä
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*1) Aceste servicii nu intr sub incidena prezentei legi în
cazul în care sunt organizate sub form de servicii fr
caracter economic de interes general.
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