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NOTE: 
    1. Ordonan a de urgen ă a Guvernului nr. 34/2006 a fost aprobată cu modificări prin Legea 
nr. 337/2006 (#M1). 
 
    2. Prin Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 au fost aprobate normele de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizi ie publică din Ordonan a de urgen ă 
a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizi ie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. 
 
    3. Prin Hotărârea Guvernului nr. 1660/2006 au fost aprobate Normele de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizi ie publică prin mijloace electronice 
din Ordonan a de urgen ă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizi ie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii. 
 
    4. Prin Hotărârea Guvernului nr. 71/2007 au fost aprobate Normele de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonan a de urgen ă a Guvernului nr. 
34/2006 privind atribuirea contractelor de achizi ie publică, a contractelor de concesiune de 
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. 
 
    5. Prin Ordinul ministrului fondurilor europene, al ministrului dezvoltării regionale şi 
administra iei publice, al ministrului mediului şi schimbărilor climatice, al ministrului 
economiei, al ministrului muncii, familiei, protec iei sociale şi persoanelor vârstnice şi al 
ministrului transporturilor nr. 543/2366/1446/1489/1441/879/2013 a fost aprobat Ghidul privind 
principalele riscuri identificate în domeniul achizi iilor publice şi recomandările Comisiei 
Europene ce trebuie urmate de autorită ile de management şi organismele intermediare în 
procesul de verificare a procedurilor de achizi ii publice. 
 
    6. A se vedea şi: 
    - Ordonan a de urgen ă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune 
de bunuri proprietate publică; 
    - Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010. 
 
#B 
    Avândăînăvedereănecesitateaăadopt riiăunorăm suriăurgenteăpentruăelaborareaăşiăpromovareaă
uneiănoiălegisla iiăînădomeniulăachizi iilorăpublice,ăînăcontextulăangajamentelorăasumateădeă
Româniaăînăcadrulăcapitoluluiă1ă"Liberaăcircula ieăaăm rfurilor"ăşiăalărecomand rilorăComisieiă
Europene, 



    în temeiul art. 115 alin.ă(4)ădinăConstitu iaăRomâniei,ărepublicat , 
 
    Guvernul României adopt ăprezentaăordonan ădeăurgen . 
 
    CAP. 1 
    Dispozi iiăgenerale 
 
    SEC IUNEAă1 
    Scop. Principii 
 
#M19 
    ART. 1 
    Prezenta ordonan ă de urgen ă reglementează regimul juridic al contractului de achizi ie 
publică, al contractului de concesiune de lucrări publice şi al contractului de concesiune de 
servicii, procedurile de atribuire a acestor contracte, precum şi modalită ile de solu ionare a 
contesta iilor formulate împotriva actelor emise în legătură cu aceste proceduri. 
#B 
    ART. 2 
    (1)ăScopulăprezenteiăordonan eădeăurgen ăîlăconstituie: 
    a)ăpromovareaăconcuren eiăîntreăoperatoriiăeconomici; 
    b) garantareaătratamentuluiăegalăşiănediscriminareaăoperatorilorăeconomici; 
    c)ăasigurareaătransparen eiăşiăintegrit iiăprocesuluiădeăachizi ieăpublic ; 
    d)ăasigurareaăutiliz riiăeficienteăaăfondurilorăpublice,ăprinăaplicareaăprocedurilorădeăatribuireăde 
c treăautorit ileăcontractante. 
    (2)ăPrincipiileăcareăstauălaăbazaăatribuiriiăcontractuluiădeăachizi ieăpublic ăsunt: 
    a) nediscriminarea; 
    b) tratamentul egal; 
    c)ărecunoaştereaăreciproc ; 
    d)ătransparen a; 
    e)ăpropor ionalitatea; 
#M19 
    f) eficien a utilizării fondurilor; 
#B 
    g)ăasumareaăr spunderii. 
 
    SEC IUNEAăaă2-a 
    Defini ii 
 
#M1 
    ART. 3 
    În sensul prezentei ordonan e de urgen ă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele 
semnifica ii: 
#M12 



    a) acceptarea ofertei câştigătoare - comunicarea privind rezultatul procedurii de atribuire 
prin care autoritatea contractantă îşi manifestă acordul de a se angaja juridic în contractul de 
achizi ie publică ce va fi încheiat cu ofertantul a cărui ofertă a fost desemnată câştigătoare; 
#M1 
    b) acord-cadru - în elegerea scrisă intervenită între una sau mai multe autorită i contractante 
şi unul sau mai mul i operatori economici, al cărei scop este stabilirea elementelor/condi iilor 
esen iale care vor guverna contractele de achizi ie publică ce urmează a fi atribuite într-o 
perioadă dată, în mod special în ceea ce priveşte pre ul şi, după caz, cantită ile avute în vedere; 
    c) candidat - oricare operator economic care a depus candidatura în cazul unei proceduri de 
licita ie restrânsă, negociere sau dialog competitiv; 
    d) candidatură - documentele prin care un candidat îşi demonstrează situa ia personală, 
capacitatea de exercitare a activită ii profesionale, situa ia economică şi financiară, capacitatea 
tehnică şi profesională, în vederea ob inerii invita iei de participare pentru depunerea ulterioară 
a ofertei, în cazul aplicării unei proceduri de licita ie restrânsă, negociere sau dialog competitiv; 
    e) concurent - oricare operator economic care a prezentat un proiect în cadrul unui concurs 
de solu ii; 
#M12 
    e^1) contract - orice contract de achizi ie publică sau acord-cadru; 
#M19 
    f) contract de achizi ie publică - contractul, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, care 
include şi categoria contractului sectorial, astfel cum este definit la art. 229 alin. (2), cu titlu 
oneros, încheiat în scris între una sau mai multe autorită i contractante, pe de o parte, şi unul ori 
mai mul i operatori economici, pe de altă parte, având ca obiect execu ia de lucrări, furnizarea 
de produse sau prestarea de servicii; 
#M1 
    g) contract de concesiune de lucrări publice - contractul care are aceleaşi caracteristici ca şi 
contractul de lucrări, cu deosebirea că în contrapartida lucrărilor executate contractantul, în 
calitate de concesionar, primeşte din partea autorită ii contractante, în calitate de concedent, 
dreptul de a exploata rezultatul lucrărilor pe o perioadă determinată sau acest drept înso it de 
plata unei sume de bani prestabilite; 
    h) contract de concesiune de servicii - contractul care are aceleaşi caracteristici ca şi 
contractul de servicii, cu deosebirea că în contrapartida serviciilor prestate contractantul, în 
calitate de concesionar, primeşte din partea autorită ii contractante, în calitate de concedent, 
dreptul de a exploata serviciile pe o perioadă determinată sau acest drept înso it de plata unei 
sume de bani prestabilite; 
    i) contractant - ofertantul care a devenit, în condi iile legii, parte într-un contract de achizi ie 
publică; 
    j) documenta ie de atribuire - documenta ia ce cuprinde toate informa iile legate de obiectul 
contractului de achizi ie publică şi de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv caietul de 
sarcini sau, după caz, documenta ia descriptivă; 
    k) drept special sau exclusiv - dreptul care rezultă din orice formă de autorizare acordată, 
conform prevederilor legale sau ca urmare a emiterii unor acte administrative, de o autoritate 
competentă şi care are ca efect rezervarea desfăşurării de activită i în domeniul anumitor 



servicii publice numai de către una sau de către un număr limitat de persoane, afectând în mod 
substan ial posibilitatea altor persoane de a desfăşura o astfel de activitate; 
#M19 
    k^1) fişa de date - document al documenta iei de atribuire ce cuprinde informa ii generale 
privind autoritatea contractantă, în special cu privire la adresă - inclusiv telefon, fax, e-mail, 
persoane de contact, mijloace de comunicare, formalită i care trebuie îndeplinite în legătură cu 
participarea la procedura de atribuire, dacă sunt solicitate de autoritatea contractantă, toate 
cerin ele minime de calificare, precum şi toate documentele care urmează să fie prezentate de 
ofertan i/candida i pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de calificare şi selec ie, instruc iuni 
privind modul de elaborare şi de prezentare a propunerii tehnice şi financiare, informa ii 
detaliate şi complete privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare, 
instruc iuni privind căile de atac prevăzute de lege, precum şi orice alte informa ii prevăzute de 
legisla ia în domeniu; 
#M1 
    l) fonduri publice - sume alocate din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 
500/2002 privind finan ele publice, cu modificările ulterioare; 
    m) întreprindere publică - persoana juridică ce desfăşoară activită i economice şi asupra 
căreia se exercită direct sau indirect, ca urmare a unor drepturi de proprietate, a participa iilor 
financiare sau a regulilor specifice prevăzute în actul de înfiin are a întreprinderii respective, 
influen a dominantă a unei autorită i contractante, astfel cum este definită aceasta la art. 8 lit. 
a), b) sau c); prezum ia de exercitare a influen ei dominante se aplică în orice situa ie în care, în 
raport cu o astfel de persoană, una sau mai multe autorită i contractante definite conform art. 8 
lit. a), b) sau c) se află, direct ori indirect, în cel pu in unul dintre următoarele cazuri: 
    - de in majoritatea capitalului subscris; 
    - de in controlul majorită ii voturilor în organul de conducere, cum ar fi adunarea generală; 
    - pot numi în componen a consiliului de administra ie, a organului de conducere sau de 
supervizare mai mult de jumătate din numărul membrilor acestuia; 
    n) licita ie electronică - procesul repetitiv realizat după o primă evaluare completă a ofertelor, 
în care ofertan ii au posibilitatea, exclusiv prin intermediul mijloacelor electronice, de a reduce 
pre urile prezentate şi/sau de a îmbunătă i alte elemente ale ofertei; evaluarea finală trebuie să 
se realizeze în mod automat prin mijloacele electronice utilizate; 
    o) mijloace electronice - utilizarea echipamentelor electronice pentru procesarea şi stocarea 
de date care sunt difuzate, transmise şi recep ionate prin cablu, radio, mijloace optice sau prin 
alte mijloace electromagnetice; 
#M12 
    p) ofertant - orice operator economic care a depus ofertă în termenul de depunere a ofertelor 
indicat în anun ul/invita ia de participare; 
#M1 
    q) ofertă - actul juridic prin care operatorul economic îşi manifestă voin a de a se angaja din 
punct de vedere juridic într-un contract de achizi ie publică; oferta cuprinde propunerea 
financiară şi propunerea tehnică; 



    r) operator economic - oricare furnizor de produse, prestator de servicii ori executant de 
lucrări - persoană fizică/juridică, de drept public sau privat, ori grup de astfel de persoane cu 
activitate în domeniul care oferă în mod licit pe pia ă produse, servicii şi/sau execu ie de lucrări; 
    s) operatorul sistemului electronic de achizi ii publice - persoană juridică de drept public care 
asigură autorită ilor contractante suportul tehnic destinat aplicării, prin mijloace electronice, a 
procedurilor de atribuire; 
#M15 
    s^1) parteneriat public-public - derularea în comun a unui proiect de către două ori mai multe 
entită i publice na ionale şi/sau interna ionale; 
#M19 
    s^2) persoane cu func ii de decizie - conducătorul autorită ii contractante, membrii organelor 
decizionale ale autorită ii contractante ce au legătură cu procedura de atribuire, precum şi orice 
alte persoane din cadrul autorită ii contractante ce pot influen a con inutul documenta iei de 
atribuire şi/sau procedura de atribuire; 
#M1 
    ş) procedură de atribuire - etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractantă şi de către 
candida i/ofertan i pentru ca acordul păr ilor privind angajarea în contractul de achizi ie 
publică să fie considerat valabil; procedurile de atribuire sunt: licita ia deschisă, licita ia 
restrânsă, dialogul competitiv, negocierea, cererea de oferte, concursul de solu ii; 
    t) propunere financiară - parte a ofertei ce cuprinde informa iile cu privire la pre , tarif, alte 
condi ii financiare şi comerciale corespunzătoare satisfacerii cerin elor solicitate prin 
documenta ia de atribuire; 
    ) propunere tehnică - parte a ofertei elaborată pe baza cerin elor din caietul de sarcini sau, 
după caz, din documenta ia descriptivă; 
    u) "scris" sau "în scris" - orice ansamblu de cuvinte şi cifre care pot fi citite, reproduse şi apoi 
comunicate. Acest ansamblu poate include şi informa ii transmise şi stocate prin mijloace 
electronice; 
#M5 
    u^1) sistem de achizi ie dinamic - proces în întregime electronic, limitat în timp şi deschis pe 
întreaga sa durată oricărui operator economic care îndeplineşte criteriile de calificare şi selec ie 
şi care a prezentat o ofertă orientativă conformă cu cerin ele caietului de sarcini; 
#M1 
    v) sistemul electronic de achizi ii publice - SEAP - desemnează sistemul informatic de utilitate 
publică, accesibil prin internet la o adresă dedicată, utilizat în scopul aplicării prin mijloace 
electronice a procedurilor de atribuire; 
#M12 
    v^1) termene de aşteptare - termenele la care se face referire la art. 205 alin. (1) şi art. 206 
alin. (3), după împlinirea cărora pot fi încheiate contractele care intră în sfera de aplicare a 
prezentei ordonan e de urgen ă; 
#M1 
    x) Tratat - Tratatul pentru înfiin area Comunită ii Europene, încheiat la 25 martie 1957, cu 
modificările şi completările ulterioare; 



    y) vocabularul comun al achizi iilor publice - CPV - desemnează nomenclatorul de referin ă 
aplicabil contractelor de achizi ie publică, adoptat prin Regulamentul nr. 2.195/2002/CE al 
Parlamentului European şi al Consiliului privind vocabularul comun al achizi iilor publice, 
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 340 din 16 decembrie 2002, asigurând 
coresponden a cu alte nomenclatoare existente; 
#M12 
    z) zile - zilele calendaristice, în afara cazului în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare. 
Termenul exprimat în zile începe să curgă de la începutul primei ore a primei zile a termenului şi 
se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; ziua în cursul căreia a avut loc un 
eveniment sau s-a realizat un act al autorită ii contractante nu este luată în calculul termenului. 
Dacă ultima zi a unui termen exprimat altfel decât în ore este o zi de sărbătoare legală, o 
duminică sau o sâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile 
lucrătoare. 
 
#B 
    SEC IUNEAăaă3-a 
    Tipuriădeăcontracteădeăachizi ieăpublic  
 
#M1 
    ART. 3^1 
    Contractele de achizi ie publică sunt: 
    a) contracte de lucrări; 
    b) contracte de furnizare; 
    c) contracte de servicii. 
#B 
    ART. 4 
    (1)ăContractulădeălucr riăesteăacelăcontractădeăachizi ieăpublic ăcareăareăcaăobiect: 
    a)ăfieăexecu iaădeălucr riălegateădeăunaădintreăactivit ileăcuprinseăînăanexa nr. 1 sauăexecu iaă
uneiăconstruc ii; 
    b)ăfieăatâtăproiectarea,ăcâtăşiăexecu iaădeălucr riălegateădeăunaădintreăactivit ileăcuprinseăînă
anexa nr. 1 sauăatâtăproiectarea,ăcâtăşiăexecu iaăuneiăconstruc ii; 
#M1 
    c) fie realizarea prin orice mijloace a unei construc ii care corespunde necesită ii şi 
obiectivelor autorită ii contractante, în măsura în care acestea nu corespund prevederilor lit. a) 
şi b). 
#B 
    (2)ăÎnăsensulăprevederilorăalin.ă(1),ăprinăconstruc ieăseăîn elegeărezultatulăunuiăansambluădeă
lucr riădeăconstruc iiădeăcl diriăsauălucr riădeăgeniuăcivil,ădestinatăs ăîndeplineasc ăprinăelăînsuşiăoă
func ieătehnic ăsauăeconomic . 
    ART. 5 
    (1)ăContractulădeăfurnizareăesteăacelăcontractădeăachizi ieăpublic ,ăaltulădecâtăcontractulădeă
lucr ri,ăcareăareăcaăobiectăfurnizareaăunuiaăsauămaiămultorăproduse,ăprinăcump rare,ăinclusivăînă
rate,ăînchiriereăsauăleasing,ăcuăsauăf r ăop iuneădeăcump rare. 



#M1 
    (2) Contractul de achizi ie publică ce are ca obiect principal furnizarea de produse şi, cu titlu 
accesoriu, opera iuni/lucrări de instalare şi punere în func iune a acestora este considerat 
contract de furnizare. 
#M1 
    ART. 6 
    (1) Contractul de servicii este acel contract de achizi ie publică, altul decât contractul de 
lucrări sau de furnizare, care are ca obiect prestarea unuia sau mai multor servicii, astfel cum 
acestea sunt prevăzute în anexele nr. 2A şi 2B. 
#B 
    (2) Contractul de achizi ieăpublic ăcareăareăcaăobiectăprincipalăprestareaăunorăserviciiăşi,ăcuătitluă
accesoriu,ădesf şurareaăunorăactivit iădintreăceleăprev zuteăînăanexa nr. 1 este considerat contract 
de servicii. 
    ART. 7 
    Contractulădeăachizi ieăpublic ăcareăareăcaăobiectăatâtăfurnizareaădeăproduse,ăcâtăşiăprestareaădeă
servicii este considerat: 
    a)ăcontractădeăfurnizare,ădac ăvaloareaăestimat ăaăproduselorăesteămaiămareădecâtăvaloareaă
estimat ăaăserviciilorăprev zuteăînăcontractulărespectiv; 
    b) contract de servicii,ădac ăvaloareaăestimat ăaăserviciilorăesteămaiămareădecâtăvaloareaă
estimat ăaăproduselorăprev zuteăînăcontractulărespectiv. 
 
    SEC IUNEAăaă4-a 
    Autorit iăcontractante 
 
    ART. 8 
    Esteăautoritateăcontractant ăînăsensulăprezenteiăordonan eădeăurgen : 
    a) oricare organism al statului - autoritateăpublic ăsauăinstitu ieăpublic ă- careăac ioneaz ălaă
nivel central ori la nivel regional sau local; 
#M9 
    b) oricare organism, altul decât unul dintre cele prevăzute la lit. a), cu personalitate juridică, 
care a fost înfiin at pentru a satisface nevoi de interes general fără caracter comercial sau 
industrial şi care se află cel pu in în una dintre următoarele situa ii: 
#B 
    - esteăfinan at,ăînămajoritate,ădeăc treăoăautoritateăcontractant ,ăastfel cumăesteădefinit ălaălit.ăa),ă
sauădeăc treăunăaltăorganismădeădreptăpublic; 
    - seăafl ăînăsubordineaăsauăesteăsupus ăcontroluluiăuneiăautorit iăcontractante,ăastfelăcumăesteă
definit ălaălit.ăa),ăsauăunuiăaltăorganismădeădreptăpublic; 
    - în componen aăconsiliuluiădeăadministra ie/organuluiădeăconducereăsauădeăsupervizareămaiă
multădeăjum tateădinănum rulămembrilorăacestuiaăsuntănumi iădeăc treăoăautoritateăcontractant ,ă
astfelăcumăesteădefinit ălaălit.ăa),ăsauădeăc treăunăaltăorganismădeădreptăpublic; 
#M25 
    b^1) *** Abrogată 
#M15 



    c) oricare asociere formată de una sau mai multe autorită i contractante dintre cele prevăzute 
la lit. a), b), d) sau e); 
#B 
    d)ăoricareăîntreprindereăpublic ăceădesf şoar ăunaăsauămaiămulteădintreăactivit ileăprev zuteălaă
cap. VIII sec iuneaă1,ăatunciăcândăaceastaăatribuieăcontracteădeăachizi ieăpublic ăsauăîncheieă
acorduri-cadruădestinateăefectu riiărespectivelorăactivit i; 
#M5 
    e) oricare subiect de drept, altul decât cele prevăzute la lit. a) - d), care desfăşoară una sau 
mai multe dintre activită ile prevăzute la cap. VIII sec iunea 1, în baza unui drept special sau 
exclusiv, astfel cum este acesta definit la art. 3 lit. k), acordat de o autoritate competentă, atunci 
când acesta atribuie contracte de achizi ie publică sau încheie acorduri-cadru destinate 
efectuării respectivelor activită i. 
#M15 
    ART. 8^1 
    Derularea unui proiect în cadrul unui parteneriat public-public se supune regulilor din 
domeniul achizi iilor publice. 
 
#B 
    SEC IUNEAăaă5-a 
    Domeniuădeăaplicare.ăExcep ii 
 
    ART. 9 
    Prezentaăordonan ădeăurgen ăseăaplic ăpentru: 
    a)ăatribuireaăcontractuluiădeăachizi ieăpublic ,ăinclusivăaăcontractului sectorial, în acest din 
urm ăcazăfiindăaplicabileăprevederileăcap. VIII; 
    b) încheierea acordului-cadru; 
#M19 
    c) atribuirea, de către o entitate juridică fără calitate de autoritate contractantă, a unui 
contract de lucrări, în cazul în care se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condi ii: 
    - respectivul contract este finan at/subven ionat în mod direct, în propor ie de mai mult de 
50%, de către o autoritate contractantă; 
    - valoarea estimată a respectivului contract este egală sau mai mare decât echivalentul în lei 
al sumei de 5.000.000 euro; 
    c^1) atribuirea, de către o entitate juridică fără calitate de autoritate contractantă, a unui 
contract de servicii, în cazul în care se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condi ii: 
    - respectivul contract este finan at/subven ionat în mod direct, în propor ie de mai mult de 
50%, de către o autoritate contractantă; 
    - valoarea estimată a respectivului contract este egală sau mai mare decât echivalentul în lei 
al sumei de 200.000 euro; 
#B 
    d)ăatribuireaăcontractuluiădeăachizi ieăpublic ădeăc treăoăautoritateăcontractant ,ăînănumeleăşiă
pentruăoăalt ăpersoan ăfizic /juridic ,ăînăcazulăînăcareărespectivulăcontractăesteă



finan at/subven ionatăînămodădirect,ăînăpropor ieădeămaiămultădeă50%,ădeăc treăoăautoritateă
contractant ; 
    e)ăorganizareaăconcursuluiădeăsolu ii; 
    f)ăatribuireaăcontractuluiădeăconcesiuneădeălucr riăpubliceăşiăaăcontractuluiădeăconcesiuneădeă
servicii, în acest caz fiind aplicabile prevederile cap. VII. 
#M7 
    ART. 10 
    În cazurile prevăzute la art. 9 lit. c) şi c^1), autoritatea contractantă are obliga ia de a impune 
prin contractul de finan are aplicarea prevederilor prezentei ordonan e de urgen ă pentru 
atribuirea contractelor respective. 
#M16 
    ART. 11 *** Abrogat 
#B 
    ART. 12 
    Prezentaăordonan ădeăurgen ănuăseăaplic ăpentruăatribuireaăcontractuluiădeăachizi ieăpublic ăînă
cazulăînăcareăseăîndeplineşteăcelăpu inăunaădintreăurm toareleăcondi ii: 
#M5 
    a) contractul este inclus în categoria informa iilor secrete de stat, în conformitate cu legisla ia 
în vigoare privind protec ia informa iilor clasificate; 
#M1 
    b) îndeplinirea contractului necesită impunerea unor măsuri speciale de siguran ă, pentru 
protejarea unor interese na ionale, potrivit prevederilor legale în vigoare. 
    c) *** Abrogată 
#M14 
    ART. 12^1 
    (1) Prezenta ordonan ă de urgen ă nu se aplică pentru atribuirea contractului de achizi ie 
publică de către structuri ale autorită ilor contractante care func ionează pe teritoriul altor state 
atunci când valoarea contractului, estimată potrivit prevederilor sec iunii a 2-a din cap. II, este 
mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 124. 
#M9 
    (2) Pentru atribuirea contractelor de achizi ie publică care intră sub inciden a prevederilor 
alin. (1) şi a căror valoare estimată este mai mare decât cea prevăzută la art. 19 trebuie să se 
asigure aplicarea principiilor generale prevăzute la art. 2 alin. (2), publicitatea la nivel local şi 
respectarea prevederilor art. 35 - 38 reprezentând cerin e minime în acest sens. 
#B 
    ART. 13 
    Prezenta ordonan ădeăurgen ănuăseăaplic ăpentruăatribuireaăcontractuluiădeăserviciiăcare: 
#M1 
    a) are ca obiect cumpărarea sau închirierea, prin orice mijloace financiare, de terenuri, 
clădiri existente, alte bunuri imobile ori a drepturilor asupra acestora. Atribuirea contractelor 
de servicii financiare care se încheie, indiferent de formă, în legătură cu contractul de 
cumpărare sau de închiriere respectiv, se supune prevederilor prezentei ordonan e de urgen ă; 
#B 



    b)ăseărefer ălaăcump rarea,ădezvoltarea,ăproduc iaăsauăcoproduc iaădeăprogrameădestinateă
difuz rii,ădeăc treăinstitu iiădeăradiodifuziuneăşiăteleviziune; 
    c)ăseărefer ălaăprestareaădeăserviciiădeăarbitrajăşiăconciliere; 
#M19 
    d) se referă la prestarea de servicii financiare în legătură cu emiterea, cumpărarea, vânzarea 
sau transferul valorilor mobiliare ori al altor instrumente financiare, în special opera ii ale 
autorită ii contractante efectuate în scopul atragerii de resurse financiare şi/sau de capital, 
precum şi prestarea de servicii de către bănci centrale; 
#B 
    e)ăseărefer ălaăangajareaădeăfor ădeămunc ,ărespectivăîncheiereaădeăcontracteădeămunc ; 
    f)ăseărefer ălaăprestareaădeăserviciiădeăcercetare-dezvoltareăremunerateăînătotalitateădeăc treă
autoritateaăcontractant ăşiăaleăc rorărezultateănuăsuntădestinate,ăînămodăexclusiv,ăautorit iiă
contractante pentru propriul beneficiu. 
    ART. 14 
    (1) Prezentaăordonan ădeăurgen ănuăseăaplic ăatunciăcândăcontractulădeăachizi ieăpublic ăesteă
atribuit ca urmare a: 
#M15 
    a) unui acord interna ional încheiat în conformitate cu prevederile Tratatului cu unul sau mai 
multe state care nu sunt membre ale Uniunii Europene şi care vizează furnizarea de produse, 
prestarea de servicii sau execu ia de lucrări, destinate implementării ori exploatării unui proiect 
în comun cu statele semnatare, şi numai dacă prin acordul respectiv a fost men ionată o 
procedură specifică pentru atribuirea contractului respectiv; 
#B 
    b)ăunuiăacordăinterna ionalăreferitorălaăsta ionareaădeătrupeăşiănumaiădac ăprinăacordulărespectivă
aăfostăprev zut ăoăprocedur ăspecific ăpentruăatribuireaăcontractuluiărespectiv; 
#M5 
    c) aplicării unei proceduri specifice unor organisme şi institu ii interna ionale; 
#M9 
    d) aplicării unei proceduri specifice prevăzute de legisla ia comunitară, în contextul 
programelor şi proiectelor de cooperare teritorială. 
#M1 
    (2) Autorită ile contractante au obliga ia de a informa Autoritatea Na ională pentru 
Reglementarea şi Monitorizarea Achizi iilor Publice asupra acordurilor prevăzute la alin. (1) lit. 
a), existente în domeniul lor de activitate. 
#B 
    (3)ăAutoritateaăNa ional ăpentruăReglementareaăşiăMonitorizareaăAchizi iilorăPubliceăareă
obliga iaădeăaăcomunicaăComisieiăEuropeneăinforma iileăprimiteăpotrivităalin.ă(2). 
#M1 
    ART. 15 
    (1) Prezenta ordonan ă de urgen ă nu se aplică pentru atribuirea contractului de servicii unei 
alte autorită i contractante sau unei asocieri de autorită i contractante, în cazul în care acestea 
beneficiază de un drept exclusiv pentru prestarea serviciilor respective, în virtutea legii ori a 



altor acte cu caracter normativ care sunt publicate, în măsura în care acestea sunt compatibile 
cu prevederile Tratatului. 
#M25 
    (1^1) *** Abrogat 
#B 
    (2)ăAutoritateaăcontractant ăcare,ăînăbazaăcompeten elorălegaleăpeăcareăleăde ine,ăacord ăunuiă
subiectădeădrept,ăcareănuăesteădefinităcaăautoritateăcontractant ,ădrepturiăspecialeăsauăexclusiveădeă
aăprestaăunăserviciuăpublic,ăareăobliga iaădeăaăimpune,ăprinăautoriza iaăpeăcareăoăemiteăînăacestă
scop, respectarea principiuluiănediscrimin riiădeăc treăcelăcareăbeneficiaz ădeădrepturileăspecialeă
sauăexclusive,ăatunciăcândăacestaăatribuieăcontracteădeăfurnizareăc treăter i. 
#M14 
    ART. 16 
    (1) În cazul în care autoritatea contractantă atribuie un contract ce are ca obiect prestarea de 
servicii din categoria celor incluse în anexa nr. 2B, atunci obliga ia de a aplica prezenta 
ordonan ă de urgen ă se impune numai pentru contracte a căror valoare este mai mare sau egală 
cu cea prevăzută la art. 57 alin. (2) şi se limitează la prevederile art. 35 - 38 şi art. 56 şi la 
aplicarea pe tot parcursul procedurii de atribuire a principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2). 
Contesta iile privind procedura de atribuire a contractelor de servicii din categoria celor incluse 
în anexa nr. 2B, a căror valoare este egală sau mai mare decât cea prevăzută la art. 57 alin. (2), 
se solu ionează potrivit dispozi iilor cap. IX. 
#B 
    (2)ăÎnăcazulăînăcareăcontractulădeăachizi ieăpublic ăprev zutălaăalin.ă(1)ăareăcaăobiect,ăal turiădeă
prestarea de servicii din categoria celor incluse în anexa nr. 2B,ăşiăprestareaădeăserviciiădină
categoria celor incluse în anexa nr. 2A, prevederile alin.ă(1)ăsuntăaplicabileănumaiădac ăvaloareaă
estimat ăaăserviciilorăincluseăînăanexa nr. 2B esteămaiămareădecâtăvaloareaăestimat ăaăserviciiloră
incluse în anexa nr. 2A. 
    (3)ăAutoritateaăcontractant ănuăareădreptulădeăaăcombina,ăînăcadrulăaceluiaşiăcontract, servicii 
incluse atât în anexa nr. 2B,ăcâtăşiăînăanexa nr. 2A, cu scopul de a beneficia de aplicarea 
prevederilorăalin.ă(1),ăatunciăcândăatribuieărespectivulăcontractădeăachizi ieăpublic . 
#M26 
    ART. 16^1 *** Abrogat 
 
#B 
    CAP. 2 
    Reguli comune aplicabileăpentruăatribuireaăcontractuluiădeăachizi ieăpublic  
 
    SEC IUNEAă1 
    Reguli generale 
 
    ART. 17 
    Autoritateaăcontractant ăareăobliga iaădeăaărespectaăprincipiileăprev zuteălaăart. 2 alin. (2) în 
rela iaăcuăoperatoriiăeconomiciăinteresa iăs ăparticipeălaăproceduraădeăatribuire. 
    ART. 18 



    (1)ăProcedurileădeăatribuireăaăcontractuluiădeăachizi ieăpublic ăsunt: 
    a)ălicita iaădeschis ,ărespectivăproceduraălaăcareăoriceăoperatorăeconomicăinteresatăareădreptulă
de a depune oferta; 
    b)ălicita iaărestrâns ,ărespectivăproceduraălaăcareăoriceăoperatorăeconomicăareădreptulădeăa-şiă
depuneăcandidatura,ăurmândăcaănumaiăcandida iiăselecta iăs ăaib ădreptulădeăaădepuneăoferta; 
    c) dialogul competitiv, respectiv procedura la care orice operator economic are dreptul de a-şiă
depuneăcandidaturaăşiăprinăcareăautoritateaăcontractant ăconduceăunădialogăcuăcandida iiăadmişi,ă
înăscopulăidentific riiăuneiaăsauămaiămultorăsolu iiăapteăs ăr spund ănecesit ilorăsale,ăurmândăca,ă
peăbazaăsolu iei/solu iilor,ăcandida iiăselecta iăs ăelaborezeăofertaăfinal ; 
    d)ănegocierea,ărespectivăproceduraăprinăcareăautoritateaăcontractant ăderuleaz ăconsult riăcuă
candida iiăselecta iăşiănegociaz ăclauzeleăcontractuale,ăinclusivăpre ul,ăcuăunulăsauămaiămul iă
dintre aceştia.ăNegociereaăpoateăfi: 
    - negociereăcuăpublicareaăprealabil ăaăunuiăanun ădeăparticipare; 
    - negociereăf r ăpublicareaăprealabil ăaăunuiăanun ădeăparticipare; 
    e)ăcerereaădeăoferte,ărespectivăproceduraăsimplificat ăprinăcareăautoritateaăcontractant ăsolicit ă
oferteădeălaămaiămul iăoperatoriăeconomici. 
#M1 
    (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a organiza un concurs de solu ii, respectiv o 
procedură specială prin care achizi ionează, îndeosebi în domeniul amenajării teritoriului, al 
proiectării urbanistice şi peisagistice, al arhitecturii sau în cel al prelucrării datelor, un plan sau 
un proiect, prin selectarea acestuia pe baze concuren iale de către un juriu, cu sau fără 
acordarea de premii. 
#M25 
    ART. 19*) 
    Autoritatea contractantă achizi ionează direct produse, servicii sau lucrări, în măsura în care 
valoarea achizi iei, estimată conform prevederilor sec iunii a 2-a a prezentului capitol, nu 
depăşeşte echivalentul în lei a 30.000 euro exclusiv T.V.A. pentru fiecare achizi ie de produse ori 
servicii, respectiv a 100.000 euro exclusiv T.V.A. pentru fiecare achizi ie de lucrări. Achizi ia se 
realizează pe bază de document justificativ. 
#CIN 
    *) A se vedea şi: 
    - Ordinul preşedintelui Autorită ii Na ionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea 
Achizi iilor Publice nr. 313/2011 cu privire la interpretarea anumitor dispozi ii privind 
procedurile de atribuire a contractelor de achizi ie publică, a contractelor de concesiune de 
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii; 
    - Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1120/2013 privind aprobarea Procedurii 
simplificate aplicate de beneficiarii priva i în cadrul proiectelor finan ate din instrumente 
structurale, obiectivul "Convergen ă", precum şi în cadrul proiectelor finan ate prin 
mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii 
sau lucrări. 
 
#M19 
    ART. 19^1 



    (1) În situa ia prevăzută la art. 19, autoritatea contractantă transmite în SEAP o notificare cu 
privire la achizi ia directă a cărei valoare depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 5.000 euro 
fără TVA, în cel mult 10 zile de la data primirii documentului justificativ ce stă la baza achizi iei 
realizate. 
    (2) Transmiterea notificării prevăzute la alin. (1) se va efectua în format electronic prin 
utilizarea aplica iei disponibile la adresa de internet www.e-licitatie.ro şi va cuprinde 
următoarele informa ii: 
    a) denumirea şi datele de identificare ale operatorului economic; 
    b) obiectul achizi iei; 
    c) codul CPV; 
    d) valoarea achizi iei; 
    e) cantitatea achizi ionată; 
    f) data realizării/atribuirii achizi iei. 
#M19 
    ART. 20 
    (1) Autoritatea contractantă atribuie contractul de achizi ie publică prin aplicarea 
procedurilor de licita ie deschisă sau licita ie restrânsă. 
    (2) Prin excep ie de la prevederile alin. (1), autoritatea contractantă poate aplica celelalte 
proceduri prevăzute la art. 18 alin. (1), după caz, numai în circumstan ele specifice prevăzute la 
art. 94, art. 110 alin. (1), art. 122 sau art. 124. 
#M1 
    ART. 21 
    (1) Orice autoritate contractantă are dreptul de a aplica procedurile de atribuire prevăzute la 
art. 18, prin utilizarea mijloacelor electronice. 
#B 
    (2)ăAplicareaăprocedurilorădeăatribuireăprinăutilizareaămijloacelorăelectroniceăseărealizeaz ăprină
intermediul SEAP. 
    (3)ăGuvernulăareădreptulădeăaăstabiliăprinăhot râreăobliga iaăanumitorăautorit iăcontractanteădeăaă
aplica procedurile de atribuire aăunorăcontracteădeăachizi ieăpublic ănumaiăprinăutilizareaă
mijloacelor electronice. 
    ART. 22 
    (1)ăGuvernulăareădreptulădeăaăaprobaăprinăhot râreăproiectareaăşiăimplementareaăunuiăsistemă
centralizatălaănivelăna ionalădeăachizi ionareăspecializat ăaăanumitorăproduse,ăserviciiăsauălucr riă
deălaăsauăprinăunit iădeăachizi iiăcentralizate. 
    (2)ăUnitateaădeăachizi iiăcentralizat ăesteăoăautoritateăcontractant ,ăastfelăcumăesteădefinit ălaă
art. 8 lit. a), b) sau c), care: 
    a)ăachizi ioneaz ăînănumeăpropriuăproduseăşi/sauăservicii,ăcareăsuntăsauăpotăfiădestinateă
unei/unorăalteăautorit iăcontractante; 
    b)ăatribuieăcontracteădeăachizi ieăpublic ăsauăîncheieăacorduri-cadru,ăînănumeleăşiăpentruăoă
alt /alteăautorit iăcontractante. 
    (3)ăSeăconsider ăc ăautoritateaăcontractant ,ăcareăachizi ioneaz ăproduse,ăserviciiăsauălucr riădeă
la sau printr-oăunitateădeăachizi iiăcentralizat ,ărespect ăprevederileăprezenteiăordonan eădeă



urgen ăînăm suraăînăcareăunitateaădeăachizi iiăcentralizat ăleărespect ,ălaărândulăei,ăatunciăcândă
realizeaz ăactivit ileăprev zuteălaăalin.ă(2). 
    ART. 23 
    Autoritateaăcontractant ănuăareădreptulădeăaădivizaăcontractulădeăachizi ieăpublic ăînămaiămulteă
contracteădistincteădeăvaloareămaiămic ăşiăniciădeăaăutilizaămetodeădeăcalculăcareăs ăconduc ălaăoă
subevaluareăaăvaloriiăestimateăaăcontractuluiădeăachizi ieăpublic ,ăcuăscopulădeăaăevitaăaplicareaă
prevederilorăprezenteiăordonan eădeăurgen ăcareăinstituieăobliga iiăaleăautorit iiăcontractanteăînă
raport cu anumite praguri valorice. 
    ART. 24 
    F r ăaăaduceăatingereăcelorlalteăprevederiăaleăprezenteiăordonan eădeăurgen ,ăautoritateaă
contractant ăareăobliga iaădeăaăasiguraăgarantareaăprotej riiăacelorăinforma iiăpeăcareăoperatorulă
economic le precizeaz ăcaăfiindăconfiden iale,ăînăm suraăînăcare,ăînămodăobiectiv,ădezv luireaă
acestorăinforma iiăarăprejudiciaăintereseleălegitimeăaleăoperatoruluiăeconomic,ăînăspecialăînăceeaăceă
priveşteăsecretulăcomercialăşiăproprietateaăintelectual . 
 
    SEC IUNEAăa 2-a 
    Reguliădeăestimareăaăvaloriiăcontractuluiădeăachizi ieăpublic  
 
    ART. 25 
    (1)ăAutoritateaăcontractant ăareăobliga iaădeăaăestimaăvaloareaăcontractuluiădeăachizi ieăpublic ă
peăbazaăcalcul riiăşiăînsum riiătuturorăsumelorăpl tibileăpentruăîndeplinirea contractului respectiv, 
f r ătaxaăpeăvaloareaăad ugat ,ăluândăînăconsiderareăoriceăformeădeăop iuniăşi,ăînăm suraăînăcareă
acesteaăpotăfiăanticipateălaămomentulăestim rii,ăoriceăeventualeăsupliment riăsauămajor riăaleă
valorii contractului. 
    (2) Înăcazulăînăcareăautoritateaăcontractant ăaăprev zut,ăînăconformitateăcuăprevederileăprezenteiă
ordonan eădeăurgen ,ăposibilitateaădeăacordareăaăunorăpremii/primeăpentruăcandida i/ofertan i,ă
atunciădeterminareaăvaloriiăestimateăaăcontractuluiădeăachizi ie public ătrebuieăs ăinclud ăşiă
valoarea premiilor/primelor respective. 
    ART. 26 
    Valoareaăestimat ăaăcontractuluiădeăachizi ieăpublic ătrebuieăs ăfieădeterminat ăînainteădeă
ini iereaăproceduriiădeăatribuireăaăcontractuluiărespectiv.ăAceast ăvaloareătrebuieăs ăfieăvalabil ălaă
momentulătransmiteriiăspreăpublicareăaăanun uluiădeăparticipareăsau,ăînăcazulăînăcareăproceduraădeă
atribuireănuăpresupuneăpublicareaăunuiăastfelădeăanun ,ălaămomentulătransmiteriiăinvita ieiădeă
participare. 
    ART. 27 
    (1) În cazulăînăcare,ăprinăatribuireaăcontractuluiădeăfurnizare,ăautoritateaăcontractant ăîşiă
propuneăs ădobândeasc ăproduseăcareănecesit ăşiăopera iuni/lucr riădeăinstalareăşiăpunereăînă
func iune,ăatunciăvaloareaăestimat ăaăacestuiăcontractătrebuieăs ăinclud ăşi valoareaăestimat ăaă
opera iunilor/lucr rilorărespective. 
    (2)ăÎnăcazulăînăcare,ălaădataăestim riiăvaloriiăcontractuluiădeăfurnizare,ăautoritateaăcontractant ă
nuăareăînc ăstabilit ămodalitateaădeădobândireăaăproduselor,ărespectiv,ăcump rare,ăinclusivăîn rate, 
închiriereăsauăleasing,ăcuăsauăf r ăop iuneădeăcump rare,ăatunciăvaloareaăestimat ăaăacestuiă



contractătrebuieăs ăfieăconsiderat ăcaăfiindăegal ăcuăceaămaiămareădintreăvalorileăceăcorespundă
fiec ruiămodădeădobândireăaăproduselor. 
    (3) În cazul în care,ălaădataăestim riiăvaloriiăcontractuluiădeăfurnizare,ăautoritateaăcontractant ăaă
stabilitămodalitateaădeădobândireăaăproduselor,ărespectivăprinăcump rareăînărate,ăprinăînchiriereă
sauăprinăleasingăcuăsauăf r ăop iuneădeăcump rare,ăatunciămetodaădeăestimareăvariaz ăînăfunc ieădeă
durata contractului respectiv, astfel: 
    a)ădac ădurataăcontractuluiăesteăstabilit ăşiăesteămaiămic ăsauăegal ăcuă12ăluni,ăatunciăvaloareaă
estimat ătrebuieăcalculat ăprinăînsumareaătuturorăratelorăpl tibileăpeăîntreagaădurat ăa contractului 
respectiv; 
    b)ădac ădurataăcontractuluiăesteăstabilit ăşiăesteămaiămareădeă12ăluni,ăatunciăvaloareaăestimat ă
trebuieăcalculat ăprinăînsumareaăvaloriiătotaleăaăratelorăpl tibileăpeăîntreagaădurat ăaăcontractuluiă
respectiv,ălaăcareăseăadaug  şiăvaloareaărezidual ăestimat ăaăproduselorălaăsfârşitulăperioadeiă
pentru care s-a încheiat contractul; 
    c)ădac ăcontractulăseăîncheieăpeăoădurat ănedeterminat ăsauădac ădurataăacestuiaănuăpoateăfiă
determinat ălaădataăestim rii,ăatunciăvaloareaăestimat ătrebuieăcalculat ăprinămultiplicareaăcuă48ăaă
valoriiărateiălunareăpl tibile. 
    (4)ăÎnăcazulăînăcareăautoritateaăcontractant ăîşiăpropuneăs ăatribuieăunăcontractădeăfurnizareăcareă
trebuie reînnoit într-oăperioad ădat ,ăatunciăestimareaăvaloriiăacestuiăcontractătrebuieăs ăaib ăcaă
baz ădeăcalcul: 
    a)ăfieăvaloareaătotal ăaătuturorăcontractelorădeăfurnizareăsimilare,ăatribuiteăînăultimeleă12ăluni,ă
ajustat ,ădac ăesteăposibil,ăcuămodific rileăprevizibileăceăpotăsurveniăînăurm toareleă12ăluniăînă
privin aăcantit ilorăachizi ionateăşiăvalorilorăaferente; 
    b)ăfieăvaloareaăestimat ătotal ăaătuturorăcontractelorădeăfurnizareăsimilareăcareăseăanticipeaz ăc ă
vorăfiăatribuiteăînăurm toareleă12ăluni,ăîncepândădinămomentulăprimeiălivr ri. 
    (5) În cazul în care autoritateaăcontractant ăîşiăpropuneăs ăachizi ionezeăproduseăsimilare,ădară
defalcateăpeăloturiăaăc rorăcump rareăseărealizeaz ăprinăatribuireaămaiămultorăcontracteădeă
furnizareădistincte,ăatunciăvaloareaăestimat ăseăconsider ăaăfiăvaloareaăcumulat ăaătuturor loturilor. 
Înăcazulăînăcareăvaloareaăcumulat ăaătuturorăloturilorădep şeşteăpragulăvaloricăprev zutălaăart. 124 
lit.ăa),ăatunciăautoritateaăcontractant ăareădreptulădeăaăaplicaăproceduraăcereriiădeăofert ănumaiă
pentru loturile care îndeplinesc, în mod cumulativ,ăurm toareleăcondi ii: 
#M5 
    a) valoarea estimată, fără TVA, a lotului respectiv este mai mică sau egală cu echivalentul în 
lei a 75.000 euro; 
#B 
    b)ăvaloareaăcumulat ăaăloturilorăpentruăcareăseăaplic ăproceduraăcereriiădeăofert ănuădep şeşteă
20%ădinăvaloareaătotal ăaăproduselorăcareăurmeaz ăs ăfieăfurnizate. 
    ART. 28 
    (1)ăÎnăcazulăînăcareăautoritateaăcontractant ăîşiăpropuneăs ăatribuieăun contract de servicii pentru 
careănuăseăpoateăanticipaăpre ulătotalăalăpresta iei,ădarăesteăposibil ăestimareaăunuiătarifămediuă
lunar,ăatunciămetodaădeăestimareăvariaz ăînăfunc ieădeădurataăcontractuluiărespectiv,ăastfel: 
    a) când durata contractului esteăstabilit ăşiănuădep şeşteă48ădeăluni,ăatunciăvaloareaăestimat ă
trebuieăcalculat ăavândăînăvedereăîntreagaădurat ăaăcontractului; 



    b)ăcândădurataăcontractuluiănuăpoateăfiădeterminat ăsauădep şeşteă48ădeăluni,ăatunciăvaloareaă
estimat ătrebuieăcalculat  multiplicândăvaloareaălunar ăcuă48. 
    (2)ăÎnăcazulăînăcareăautoritateaăcontractant ăîşiăpropuneăs ăatribuieăunăcontractădeăserviciiăcareă
trebuie reînnoit într-oăperioad ădat ,ăatunciăestimareaăvaloriiăacestuiăcontractătrebuieăs ăaib ăcaă
baz ădeăcalcul: 
    a)ăfieăvaloareaătotal ăaătuturorăcontractelorădeăserviciiăsimilareăatribuiteăînăultimeleă12ăluni,ă
ajustat ,ădac ăesteăposibil,ăcuămodific rileăprevizibileăceăpotăsurveniăînăurm toareleă12ăluni,ăînă
privin aăcantit ilorăachizi ionateăşiăvalorilorăaferente; 
    b)ăfieăvaloareaăestimat ătotal ăaătuturorăcontractelorădeăserviciiăsimilareăcareăseăanticipeaz ăc ă
vorăfiăatribuiteăînăurm toareleă12ăluni,ăîncepândădinămomentulăprimeiăpresta ii. 
    (3)ăÎnăcazulăînăcareăautoritateaăcontractant ăîşiăpropuneăs ăachizi ionezeăserviciiăsimilare,ădară
defalcateăpeăloturiăaăc rorăachizi ionareăfaceăobiectulăunorăcontracteădistincteădeăservicii,ăatunciă
valoareaăestimat ăseăconsider ăaăfiăvaloareaăcumulat ăaătuturorăloturilor.ăÎnăcazulăînăcareăvaloareaă
cumulat ăaătuturorăloturilorădep şeşteăpragulăvaloricăprev zutălaăart. 124 lit. b), atunci autoritatea 
contractant ăareădreptulădeăaăaplicaăproceduraăcereriiădeăofert ănumaiăpentruăloturileăcareă
îndeplinesc,ăînămodăcumulativ,ăurm toareleăcondi ii: 
#M5 
    a) valoarea estimată, fără TVA, a lotului respectiv este mai mică sau egală cu echivalentul în 
lei a 75.000 euro; 
#B 
    b)ăvaloareaăcumulat ăaăloturilorăpentruăcareăseăaplic ăproceduraăcereriiădeăofert ănuădep şeşteă
20%ădinăvaloareaătotal ăaăserviciilorăcareăurmeaz ăs ăfieăprestate. 
    (4)ăÎnăcazulăînăcareăautoritateaăcontractant ăîşiăpropuneăs ăachizi ionezeăserviciiădeăasigurare,ă
atunciăvaloareaăestimat ăaăacestorăcontracteădeăserviciiăseăcalculeaz ăpeăbazaăprimelorădeă
asigurareăceăurmeaz ăaăfiăpl tite,ăprecumăşiăaăaltorăformeădeăremunera iiăaferenteăserviciiloră
respective. 
    (5)ăÎnăcazulăînăcareăautoritateaăcontractant ăîşiăpropuneăs ăachizi ionezeăserviciiăbancareăsauă
alteăserviciiăfinanciare,ăatunciăvaloareaăestimat ăaăacestorăcontracteădeăserviciiăseăcalculeaz ăpeă
bazaătaxelor,ăcomisioanelor,ădobânzilorăşiăaăoric rorăalteăformeădeăremunera iiăaferenteăserviciiloră
respective. 
    (6)ăÎnăcazulăînăcareăautoritateaăcontractant ăîşiăpropuneăs ăachizi ionezeăserviciiădeăproiectare,ă
urbanism,ăinginerieăşiăalteăserviciiătehnice,ăatunciăvaloareaăestimat ăaăacestorăcontracteădeăserviciiă
seăcalculeaz ăpeăbazaăonorariilorăceăurmeaz ăaăfiăpl titeăşiăaăoric rorăalteăformeădeăremunera iiă
aferente serviciilor respective. 
#M19 
    (7) În cazul contractelor de servicii aferente realizării investi iilor publice şi/sau a lucrărilor 
de interven ie asupra acestora, valoarea estimată cuprinde şi cuantumul aferent procentului de 
diverse şi neprevăzute, astfel cum acestea au fost definite de către proiectant în devizul general, 
prin raportarea acestui procent la valoarea estimată a contractului şi fără a aduce atingere 
prevederilor art. 122 lit. i), respectiv art. 252 lit. j). 
#B 
    ART. 29 



    (1)ăÎnăcazulăînăcareăautoritateaăcontractant ăîşiăpropuneăs ăachizi ionezeălucr riăpentruăcareă
urmeaz  s ăpun ălaădispozi ieăexecutantuluiămateriale,ăutilaje,ăechipamenteătehnologiceăsauăoriceă
alteăamenaj riăşiădot riănecesareăexecu ieiălucr rilor,ăatunciăvaloareaăestimat ăaărespectivuluiă
contractădeălucr riătrebuieăs ăinclud ăatâtăcostulălucr riiăcareăurmeaz ăs ăseăexecute,ăcâtăşiă
valoareaătotal ăaăfacilit ilorămen ionate. 
    (2)ăÎnăcazulăînăcareăobiectulăcontractuluiădeălucr riăîlăconstituieăexecu iaăunuiăansambluădeă
lucr riăcareăpresupune,ădup ăcaz,ăşiăfurnizareaădeăechipamente,ăinstala ii,ăutilajeăsau alteădot riă
aferente,ăatunciăvaloareaăestimat ăseădetermin ăavându-seăînăvedereăvaloareaătotal ăaăîntreguluiă
ansamblu. 
#M19 
    (2^1) Valoarea estimată cuprinde şi cuantumul aferent procentului de diverse şi neprevăzute, 
astfel cum acestea au fost definite de către proiectant în devizul general, prin raportarea acestui 
procent la valoarea estimată a contractului şi fără a aduce atingere prevederilor art. 122 lit. i), 
respectiv art. 252 lit. j). 
#B 
    (3)ăÎnăcazulăînăcareăoălucrareăpermiteăexecu iaăpeăobiecte/loturi,ăpentruăcareăautoritateaă
contractant ăîşiăpropuneăs ăatribuie,ăunuiaăsauămaiămultorăexecutan i,ăcontracteădistincte de 
lucr ri,ăatunciăvaloareaăestimat ătrebuieădeterminat ăavându-seăînăvedereăvaloareaăcumulat ăaă
tuturorăobiectelor/loturilorăcareăintr ăînăcomponen aălucr riiărespective.ăÎnăcazulăînăcareăvaloareaă
cumulat ăaătuturorăobiectelor/loturilorăcareăintr ăînăcomponen aălucr riiărespectiveădep şeşteă
pragulăvaloricăprev zutălaăart. 124 lit.ăc),ăatunciăautoritateaăcontractant ăareădreptulădeăaăaplicaă
proceduraăcereriiădeăofert ănumaiăpentruăobiectele/loturileăcareăîndeplinescăînămodăcumulativ,ă
urm toareleăcondi ii: 
#M5 
    a) valoarea estimată, fără TVA, a obiectului/lotului respectiv este mai mică sau egală cu 
echivalentul în lei a 500.000 euro; 
#B 
    b)ăvaloareaăestimat ăcumulat ăaăobiectelor/loturilorăpentruăcareăseăaplic ăprezentaăexcep ieănuă
dep şeşteă20%ădinăvaloareaătotal ăestimat ăaălucr rii. 
    ART. 30 
    Înăcazulăînăcareăautoritateaăcontractant ăîşiăpropuneăs ăorganizezeăunăconcursădeăsolu ii,ăatunciă
valoareaăestimat ăcareătrebuieăluat ăînăconsiderareăseădetermin ăastfel: 
    a)ădac ăconcursulădeăsolu iiăesteăorganizatăcaăoăprocedur ăindependent ,ăatunciăvaloareaă
estimat ăincludeăvaloareaătuturorăpremiilor/sumelorăcareăurmeaz ăaăfiăacordateăconcuren ilor,ă
inclusivăvaloareaăestimat ăaăcontractuluiădeăserviciiăcareăarăputeaăfiăîncheiatăulterior,ăconformă
prevederilor art. 122 lit. h) sau art. 252 lit.ăi),ăînăcazulăînăcareăautoritateaăcontractant ănuăaăexclusă
aceast ăposibilitateăînăanun ulădeăparticipare la concurs; 
    b)ădac ăconcursulădeăsolu iiăesteăorganizatăcaăparteăaăuneiăproceduriădeăatribuireăaăunuiăcontractă
deăservicii,ăatunciăvaloareaăestimat ăluat ăînăconsiderareăesteăvaloareaăestimat ăaăcontractuluiădeă
servicii respectiv, în care seăincludeăvaloareaăeventualelorăpremii/sumeăcareăurmeaz ăaăfiăacordateă
concuren ilor. 
    ART. 31 



    Înăcazulăînăcareăautoritateaăcontractant ăîşiăpropuneăs ăîncheieăunăacord-cadru, atunci valoarea 
estimat ăseăconsider ăaăfiăvaloareaămaxim ăestimat ,ăf r  TVA,ăaătuturorăcontractelorădeăachizi ieă
public ăceăseăanticipeaz ăc ăvorăfiăatribuiteăînăbazaăacordului-cadru respectiv, pe întreaga sa 
durat . 
    ART. 32 
    Înăcazulăînăcareăautoritateaăcontractant ăîşiăpropuneăs ăutilizezeăunăsistemădeăachizi ieădinamic, 
atunciăvaloareaăestimat ăseăconsider ăaăfiăvaloareaămaxim ăestimat ,ăf r ăTVA,ăaătuturoră
contractelorădeăachizi ieăpublic ăceăseăanticipeaz ăc ăvorăfiăatribuiteăprinăutilizareaăsistemuluiădeă
achizi ieădinamicărespectiv,ăpeăîntreagaăsaădurat . 
 
    SEC IUNEAăaă3-a 
    Reguliădeăelaborareăaădocumenta ieiădeăatribuire 
 
    ART. 33 
    (1)ăAutoritateaăcontractant ăareăobliga iaădeăaăprecizaăînăcadrulădocumenta ieiădeăatribuireăoriceă
cerin ,ăcriteriu,ăregul ăşiăalteăinforma iiănecesareăpentruăaăasiguraăofertantului/candidatului o 
informareăcomplet ,ăcorect ăşiăexplicit ăcuăprivireălaămodulădeăaplicareăaăproceduriiădeăatribuire. 
#M19 
    (2) Documenta ia de atribuire cuprinde: 
    a) fişa de date; 
    b) caietul de sarcini sau documenta ia descriptivă, aceasta din urmă fiind utilizată în cazul 
aplicării procedurii de dialog competitiv ori de negociere; 
    c) informa ii referitoare la clauzele contractuale obligatorii. 
    (3) Cerin ele/Criteriile de calificare şi/sau selec ie, care se regăsesc în caietul de sarcini ori 
documenta ia descriptivă şi care nu sunt preluate în fişa de date/invita ia de participare/anun ul 
de participare, sunt considerate clauze nescrise. 
    (4) Orice factor de evaluare cuprins în documenta ia de atribuire, care nu se regăseşte în 
invita ia de participare/anun ul de participare, este considerat clauză nescrisă. 
#M19 
    ART. 33^1 
    (1) Autoritatea Na ională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achizi iilor Publice 
evaluează, înainte de transmiterea spre publicare a invita iei de participare/anun ului de 
participare, conformitatea cu legisla ia aplicabilă în domeniul achizi iilor publice a 
documenta iei de atribuire aferente contractelor de achizi ie publică care intră sub inciden a 
prevederilor prezentei ordonan e de urgen ă, fără ca această evaluare să aibă în vedere caietul 
de sarcini sau documenta ia descriptivă, după caz. 
    (2) În termen de maximum 10 zile de la data primirii documenta iei în SEAP, Autoritatea 
Na ională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achizi iilor Publice: 
    a) emite autorită ii contractante acceptul în vederea ini ierii procedurii de atribuire; sau 
    b) informează autoritatea contractantă asupra neconformită ilor constatate la nivelul 
documenta iei de atribuire şi a motivului pentru care acestea nu sunt în concordan ă cu 
prevederile legale privind achizi iile publice. 



    (2^1) Documenta ia de atribuire retransmisă de autoritatea contractantă ca urmare a 
inciden ei prevederilor alin. (2) lit. b) este evaluată de către Autoritatea Na ională pentru 
Reglementarea şi Monitorizarea Achizi iilor Publice în termen de maximum 3 zile de la data 
repostării acesteia în SEAP. 
    (3) Documentele transmise în SEAP de către autorită ile contractante vor fi semnate cu 
semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii 
de certificare acreditat. 
    (4) Autoritatea contractantă încarcă în SEAP, odată cu documenta ia de atribuire, o 
declara ie pe propria răspundere a reprezentantului legal ce va con ine datele de identificare ale 
persoanelor ce de in func ii de decizie în cadrul autorită ii contractante. Acest document nu are 
caracter de document public. 
#B 
    ART. 34 
    (1)ăAutoritateaăcontractant ăareădreptulădeăaăprecizaăînădocumenta iaădeăatribuireăinstitu iileă
competenteădeălaăcareăoperatoriiăeconomiciăpotăob ineăinforma iiăprivindăreglement rileă
referitoare laăimpozitare,ăprecumăşiăceleăreferitoareălaăprotec iaămediului. 
    (2)ăAutoritateaăcontractant ăareăobliga iaăs ăprecizezeăînădocumenta iaădeăatribuireăregulileă
obligatoriiăreferitoareălaăcondi iileădeămunc ăşiădeăprotec ieăaămuncii,ăcareăsuntăînăvigoareăla nivel 
na ionalăşiăcareătrebuieărespectateăpeăparcursulăîndepliniriiăcontractuluiădeălucr riăoriădeăservicii,ă
sauăs ăindiceăinstitu iileăcompetenteădeălaăcareăoperatoriiăeconomiciăpotăob ineăinforma iiădetaliateă
privindăreglement rileărespective.ăÎnăacestăcaz,ăautoritateaăcontractant ăareătotodat ăşiăobliga iaădeă
aăsolicitaăoperatorilorăeconomiciăs ăindiceăînăcadrulăoferteiăfaptulăc ălaăelaborareaăacesteiaăauă inută
contădeăobliga iileăreferitoareălaăcondi iileădeămunc ăşiăprotec iaămuncii. 
    ART. 35 
    (1)ăCaietulădeăsarciniăcon ine,ăînămodăobligatoriu,ăspecifica iiătehnice. 
    (2)ăSpecifica iileătehniceăreprezint ăcerin e,ăprescrip ii,ăcaracteristiciădeănatur ătehnic ăceă
permităfiec ruiăprodus,ăserviciuăsauălucrareăs ăfieădescris,ăînămodăobiectiv,ăînăaşaămanier ăîncâtăs ă
corespund ănecesit iiăautorit iiăcontractante. 
    (3)ăSpecifica iileătehniceădefinesc,ădup ăcazăşiăf r ăaăseălimitaălaăceleăceăurmeaz ,ăcaracteristiciă
referitoareălaănivelulăcalitativ,ătehnicăşiădeăperforman ,ăcerin eăprivindăimpactul asupra mediului 
înconjur tor,ăsiguran aăînăexploatare,ădimensiuni,ăterminologie,ăsimboluri,ătesteăşiămetodeădeă
testare,ăambalare,ăetichetare,ămarcareăşiăinstruc iuniădeăutilizareăaăprodusului,ătehnologiiăşiămetodeă
deăproduc ie,ăprecumăşiăsistemeădeăasigurareăaăcalit iiăşiăcondi iiăpentruăcertificareaăconformit iiă
cuăstandardeărelevanteăsauăalteleăasemenea.ăÎnăcazulăcontractelorăpentruălucr ri,ăspecifica iileă
tehniceăpotăfaceăreferire,ădeăasemenea,ăşiălaăprescrip iiădeăproiectareăşiădeăcalculăalăcosturilor, la 
verificarea,ăinspec iaăşiăcondi iileădeărecep ieăaălucr rilorăsauăaătehnicilor,ăprocedeelorăşiă
metodelorădeăexecu ie,ăcaăşiălaăoriceăalteăcondi iiăcuăcaracterătehnicăpeăcareăautoritateaă
contractant ăesteăcapabil ăs ăleădescrie,ăînăfunc ieăşiădeădiverseăacteănormativeăşiăreglement riă
generaleăsauăspecifice,ăînăleg tur ăcuălucr rileăfinalizateăşiăcuămaterialeleăsauăalteăelementeă
componenteăaleăacestorălucr ri. 
    (4)ăSpecifica iileătehniceăseădefinescăastfelăîncâtăs ăcorespund ,ăatunciăcândăesteăposibil, 
necesit ilor/exigen elorăoric ruiăutilizator,ăinclusivăaleăpersoanelorăcuădizabilit i. 



    (5)ăSpecifica iileătehniceătrebuieăs ăpermit ăoric ruiăofertantăaccesulăegalălaăproceduraădeă
atribuireăşiănuătrebuieăs ăaib ăcaăefectăintroducereaăunorăobstacoleănejustificateădeănatur ăs ă
restrâng ăconcuren aăîntreăoperatoriiăeconomici. 
    (6)ăF r ăaăaduceăatingereăreglement rilorătehniceăna ionaleăobligatorii,ăînăm suraăînăcareă
acesteaăsuntăcompatibileăcuădreptulăcomunitar,ăautoritateaăcontractant ăareăobliga iaădeăaădefiniă
specifica iileătehnice: 
    a)ăfieăprinăreferire,ădeăregul ăînăurm toareaăordineădeăprioritate,ălaăstandardeăna ionaleăcareă
adopt ăstandardeăeuropene,ălaăomolog riătehniceăeuropene,ălaăstandardeăinterna ionaleăsauălaăalteă
referin eădeănatur ătehnic ăelaborateădeăorganismeădeăstandardizareăeuropene;ăînăcazulăînăcareă
acesteaănuăexist ,ăatunciăspecifica iileătehniceăseădefinescăprinăreferireălaăalteăstandarde,ă
omolog riăsauăreglement riătehniceăna ionaleăprivindăutilizareaăproduselorăsauăproiectarea, 
calcululăşiăexecu iaălucr rilor.ăOriceăastfelădeăreferireătrebuieăs ăfieăînso it ădeămen iuneaăsauă
echivalent; 
    b)ăfieăprinăprecizareaăperforman elorăşi/sauăcerin elorăfunc ionaleăsolicitate,ăcareătrebuieăs ăfieă
suficient de precis descrise încâtăs ăpermit ăofertan ilorăs ădetermineăobiectulăcontractuluiădeă
achizi ieăpublic ,ăiarăautorit iiăcontractanteăs ăatribuieăcontractulărespectiv; 
    c)ăfieăatâtăprinăprecizareaăperforman elorăşi/sauăcerin elorăfunc ionaleăsolicitate,ăastfelăcumăsuntă
acesteaăprev zuteălaălit.ăb),ăcâtăşiăprinăreferireaălaăstandardele,ăomolog rileătehnice,ăspecifica iileă
tehniceăcomune,ăprev zuteălaălit.ăa),ăcaămijlocădeăprezum ieăaăconformit iiăcuănivelulădeă
performan ăşiăcuăcerin eleăfunc ionaleărespective; 
    d) fie prinăprecizareaăperforman elorăşi/sauăcerin elorăfunc ionaleăsolicitate,ăastfelăcumăsuntă
acesteaăprev zuteălaălit.ăb),ăpentruăanumiteăcaracteristici,ăşiăprinăreferireaălaăstandardeleăsauă
omolog rileătehnice,ăprev zuteălaălit.ăa),ăpentruăalteăcaracteristici. 
    ART. 36 
    (1)ăÎnăcazulăînăcareăautoritateaăcontractant ădefineşteăspecifica iileătehniceădinăcaietulădeă
sarcini,ăoptândăpentruămodalitateaăprev zut ălaăart. 35 alin.ă(6)ălit.ăa),ăatunciăniciăoăofert ănuăpoateă
fiărespins ăpeămotivăc ăproduseleăsauăserviciileăprev zuteăînăpropunereaătehnic ănuăsuntăconformeă
cuăspecifica iileăprecizate,ădac ăofertantulădemonstreaz ,ăprinăoriceămijlocăadecvat,ăc ăpropunereaă
tehnic ăprezentat ăsatisfaceăîntr-oămanier ăechivalent ăcerin eleăautorit iiăcontractanteădefinite 
prinăspecifica iileătehnice. 
    (2)ăÎnăcazulăînăcareăautoritateaăcontractant ădefineşteăspecifica iileătehniceădinăcaietulădeăsarciniă
prinăprecizareaăperforman elorăşi/sauăcerin elorăfunc ionaleăsolicitate,ăatunciăniciăoăofert ănuăpoateă
fiărespins ădac ăofertantulădemonstreaz ăprinăoriceămijlocăadecvatăc ăprodusele,ăserviciileăsauă
lucr rileăoferiteăasigur ăîndeplinireaăperforman elorăsauăcerin elorăfunc ionaleăsolicitateădeoareceă
sunt conforme cu: 
    a)ăunăstandardăna ionalăcareăadopt ăunăstandardăeuropean: 
    b)ăoăomologareătehnic ăeuropean ; 
    c)ăoăspecifica ieătehnic ăcomun ăutilizat ăînăComunitateaăEuropean ; 
    d)ăunăstandardăinterna ional; 
    e)ăalteăreglement riătehniceăelaborateădeăorganismeădeăstandardizareăeuropene. 
    (3)ăÎnăsensulăprevederilorăalin.ă(1)ăşiă(2),ăunămijlocăadecvatădeăaădovediăconformitateaăcuă
specifica iileătehniceăsolicitateăîlăpoateăreprezentaădosarulătehnicăalăproduc toruluiăsauăunăraportă
de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi,ădup ăcaz,ăunălaboratorăneutruădeă



încerc riăşiăcalibrareăsauăunăorganismădeăcertificareăşiăinspec ieăcareăasigur ărespectareaă
standardelorăeuropeneăaplicabile;ăautoritateaăcontractant ăareăobliga iaădeăaăacceptaăcertificateă
emise de organisme recunoscute în oricare dintre statele membre ale Uniunii Europene. 
    ART. 37 
    (1)ăPerforman eleăşiăcerin eleăfunc ionaleăprev zuteălaăart. 35 alin. (6) lit. b), prin care se 
definescăspecifica iileătehnice,ăpotăincludeăşiăcaracteristiciădeămediu. 
    (2) În cazulăînăcareăautoritateaăcontractant ăsolicit ăîndeplinireaăanumitorăcaracteristiciădeă
mediuăînăceeaăceăpriveşteăperforman eleăşiăcerin eleăfunc ionale,ăatunciăaceastaăareădreptulădeăaă
utiliza,ăintegralăsauăpar ial,ăspecifica iiădefiniteăprină"eticheteăecologice" europene, 
(multi)na ionaleăsauăprinăoriceăalteă"eticheteăecologice",ădac ăseăîndeplinesc,ăînămodăcumulativă
urm toareleăcondi ii: 
    a)ăspecifica iileărespectiveăsuntăadecvateăpentruădefinireaăcaracteristicilorăproduselorăsauă
serviciilorăaăc rorăfurnizare/prestareăreprezint ăobiectăalăcontractuluiădeăachizi ieăpublic ; 
    b)ăcerin eleăpentruă"etichetaăecologic "ăauăfostăelaborateăpeăbazeăştiin ifice; 
    c)ă"etichetaăecologic "ăaăfostăadoptat ăprintr-oăprocedur ăspecific ăceăaăpermisăimplicareaă
tuturorăp r ilorăinteresateă- organismeăguvernamentale,ăconsumatori,ăproduc tori,ădistribuitori,ă
organiza iiădeămediu; 
    d)ă"etichetaăecologic "ăesteăaccesibil /disponibil ăoric reiăpersoaneăinteresate. 
    (3)ăAutoritateaăcontractant ăareădreptulădeăaăprecizaăînăcaietulădeăsarciniăfaptulăc ăproduseleăsauă
serviciileăoferiteăcareăde inăoăanumit ă"etichet ăecologic "ăsuntăconsiderateăc ăîndeplinescăimplicită
specifica iileătehniceăsolicitate.ăPeădeăalt ăparte,ăautoritateaăcontractant ănuăareădreptulădeăaă
consideraăoăpropunereătehnic ăcaăfiindăneconform ,ăpentruăsingurulămotivăc ăproduseleăsauă
serviciileăofertateănuăde ină"etichetaăecologic "ăprecizat ,ădac ăofertantulădemonstreaz ,ăprinăoriceă
mijlocăadecvatăc ăprodusele/serviciileăoferiteăcorespundăspecifica iilor tehnice solicitate. 
    (4) În sensul prevederilor alin. (3), un mijloc adecvat de a dovedi conformitatea cu 
specifica iileătehniceăsolicitateăîlăpoateăreprezentaădosarulătehnicăalăproduc toruluiăsauăunăraportă
de încercare/testare emis de un organism recunoscut,ăastfelăcumăesteăprev zutălaăart. 36 alin. (3); 
autoritateaăcontractant ăareăobliga iaădeăaăacceptaăcertificateăemiseădeăorganismeărecunoscuteăînă
oricare dintre statele membre ale Uniunii Europene. 
    ART. 38 
    (1) Se interzice definirea în caietulădeăsarciniăaăunorăspecifica iiătehniceăcareăindic ăoăanumit ă
origine,ăsurs ,ăproduc ie,ăunăprocedeuăspecial,ăoămarc ădeăfabric ăsauădeăcomer ,ăunăbrevetădeă
inven ie,ăoălicen ădeăfabrica ie,ăcareăauăcaăefectăfavorizareaăsauăeliminareaăanumitorăoperatori 
economici sau a anumitor produse. 
    (2)ăPrinăderogareădeălaăprevederileăalin.ă(1),ăseăadmiteăoăastfelădeăindica ie,ădarănumaiăînămodă
excep ional,ăînăsitua iaăînăcareăoădescriereăsuficientădeăprecis ăşiăinteligibil ăaăobiectuluiă
contractului nu este posibil ăprinăaplicareaăprevederilorăart. 35 şiă36 şiănumaiăînso it ădeă
men iuneaăsauăechivalent. 
    ART. 39 
    Autoritateaăcontractant ăareădreptulădeăaăimpuneăînăcadrulădocumenta ieiădeăatribuire,ăînă
m suraăînăcareăacesteaăsuntăcompatibileăcuădreptulăcomunitar,ăcondi iiăspecialeădeăîndeplinireăaă
contractuluiăprinăcareăseăurm reşteăob inereaăunorăefecteădeăordinăsocialăsauăînăleg tur ăcuă
protec iaămediuluiăşiăpromovareaădezvolt riiădurabile. 



#M9 
    ART. 40 
    (1) Autoritatea contractantă are obliga ia de a asigura ob inerea documenta iei de atribuire 
de către orice operator economic prin asigurarea accesului direct, nerestric ionat şi deplin, prin 
mijloace electronice, la con inutul documenta iei de atribuire. 
#M15 
    (2) Prin excep ie de la dispozi iile alin. (1), în situa ia în care ataşarea documenta iei de 
atribuire în SEAP nu este posibilă din motive tehnice imputabile operatorului SEAP, autoritatea 
contractantă are obliga ia de a pune la dispozi ia oricărui operator economic care a înaintat o 
solicitare în acest sens sau, după caz, căruia i s-a transmis o invita ie de participare, a unui 
exemplar din documenta ia de atribuire, pe suport hârtie ori pe suport magnetic. 
#M9 
    (3) În cazul prevăzut la alin. (2), autoritatea contractantă are obliga ia de asigura ob inerea 
gratuită a documenta iei de atribuire pentru orice operator economic care o ridică direct de la 
sediul autorită ii contractante sau de la altă adresă indicată de acesta. În cazul în care 
documenta ia este transmisă prin poştă, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita 
operatorilor economici care vor să beneficieze de această facilitate o plată care nu trebuie să 
depăşească însă costul aferent transmiterii documenta iei respective. 
 
#B 
    SEC IUNEAăaă4-a 
    Reguli de participare la procedura de atribuire 
 
    ART. 41 
    Orice operator economic are dreptul de a participa, individual sau într-un grup de operatori, la 
procedura de atribuire. 
    ART. 42 
    Ofertantul/candidatulăcare,ăînăconformitateăcuălegisla iaăstatuluiăînăcareăesteăstabilit,ăesteăabilitată
s ăprestezeăoăanumit ăactivitateănuăpoateăfiăexclusădintr-oăprocedur ădeăatribuireăpentruăsingurulă
motivăc ,ăînăconformitateăcuălegisla iaăna ional , acest tip de activitate poate fi prestat numai de 
c treăpersoaneăjuridiceăsauănumaiădeăc treăpersoaneăfizice. 
    ART. 43 
    (1)ăAutoritateaăcontractant ăareădreptulădeăaăimpuneăcaăparticipareaălaăproceduraădeăatribuireăs ă
fieăpermis ănumaiăunorăateliereăprotejateăsauăacelorăofertan iăcareăseăangajeaz ăs ăîndeplineasc ă
contractulăînăcontextulăunorăprogrameădeăangajareăprotejat ,ăînăcadrulăc roraămajoritateaă
angaja ilorăimplica iăsuntăpersoaneăcuădizabilit i,ăcare,ăprinănaturaăsauăgravitateaădeficien elor 
lor,ănuăpotăexercitaăoăactivitateăprofesional ăînăcondi iiănormale. 
    (2)ăÎnăcazulăînăcareăautoritateaăcontractant ădecideăs ălimitezeăparticipareaălaăproceduraădeă
atribuireăconformăprevederilorăalin.ă(1),ăatunciăaceast ădecizieătrebuieăs ăfieăprecizat ăexplicităînă
anun ulădeăparticipareălaăproceduraădeăatribuire. 
#M12 
    ART. 43^1 



    (1) Garan ia de participare se constituie de către ofertant în scopul de a proteja autoritatea 
contractantă fa ă de riscul unui eventual comportament necorespunzător al acestuia pe întreaga 
perioadă derulată până la încheierea contractului. 
#M15 
    (2) Autoritatea contractantă are obliga ia de a solicita ofertan ilor constituirea garan iei de 
participare, în vederea participării la procedura de atribuire a contractului, atunci când 
prezenta ordonan ă de urgen ă prevede obligativitatea publicării unui anun  sau a unei invita ii 
de participare. Documenta ia de atribuire trebuie să con ină următoarele informa ii: 
#M19 
    a) cuantumul garan iei de participare, men ionat şi în invita ia de participare/anun ul de 
participare, în sumă fixă ce nu poate depăşi 2% din valoarea estimată a contractului, dar nu mai 
pu in decât sumele prevăzute la art. 278^1 alin. (1); 
#M12 
    b) perioada de valabilitate a garan iei de participare va fi cel pu in egală cu perioada minimă 
de valabilitate a ofertei, la stabilirea acesteia fiind avute în vedere dispozi iile art. 276 alin. (1), 
astfel cum a fost solicitată prin documenta ia de atribuire. 
#B 
    ART. 44 
    (1)ăMaiămul iăoperatoriăeconomiciăauădreptulădeăaăseăasociaăcuăscopulădeăaădepuneăcandidatur ă
sauăofert ăcomun ,ăf r ăaăfiăobliga iăs ăîşiălegalizezeădinăpunctădeăvedereăformalăasocierea. 
    (2)ăAutoritateaăcontractant ăareădreptulădeăaăsolicitaăcaăasociereaăs ăfieălegalizat ănumaiăînă
cazulăînăcareăofertaăcomun ăesteădeclarat ăcâştig toareăşiănumaiădac ăoăastfelădeăm sur ă
reprezint ăoăcondi ieănecesar ăpentruăbunaăîndeplinireăaăcontractului. 
    ART. 45 
    (1)ăF r ăaăiăseădiminuaăr spundereaăînăceeaăceăpriveşteămodulădeăîndeplinireăaăviitoruluiă
contractădeăachizi ieăpublic ,ăofertantulăareădreptulădeăaăincludeăînăpropunereaătehnic ă
posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv. 
    (2)ăÎnăcazulăînăcareăautoritateaăcontractant ăsolicit ,ăofertantulăareăobliga iaădeăaăprecizaă
partea/p r ileădinăcontractăpeăcareăurmeaz ăs ăleăsubcontractezeăşiădateleădeărecunoaştereăaleă
subcontractan ilorăpropuşi. 
#M12 
    ART. 46 
    (1) Fără a afecta posibilitatea operatorilor economici de a depune ofertă alternativă conform 
prevederilor art. 173 sau de a oferta pe mai multe loturi diferite, candidatul/ofertantul nu are 
dreptul ca în cadrul aceleiaşi proceduri: 
    a) să depună două sau mai multe candidaturi/oferte individuale şi/sau comune, sub sanc iunea 
excluderii din competi ie a tuturor candidaturilor/ofertelor în cauză; 
    b) să depună ofertă individuală/comună şi să fie nominalizat ca subcontractant în cadrul unei 
alte oferte, sub sanc iunea excluderii ofertei individuale sau, după caz, a celei în care este 
ofertant asociat; 
#M15 



    c) să depună ofertă individuală/comună şi să fie nominalizat ca ter  sus inător în cadrul unei 
alte oferte, sub sanc iunea excluderii ofertei individuale sau, după caz, a celei în care este 
ofertant asociat. 
#M12 
    (2) Întreprinderile afiliate au dreptul de a participa în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire, 
dar numai în cazul în care participarea acestora nu este de natură să distorsioneze concuren a. 
În acest sens, operatorul economic are obliga ia de a include în oferta sa lista cuprinzând 
întreprinderile afiliate, în măsura în care acestea există. 
#B 
    (3)ăÎnăsensulăprevederilorăalin.ă(2),ăprinăîntreprindereăafiliat ăseăîn elegeăoriceăsubiectădeădrept: 
    a)ăasupraăc ruiaăunăaltăsubiectădeădreptăpoateăexercita,ădirectăsauăindirect,ăoăinfluen ă
dominant ;ăsau 
    b)ăcareăpoateăexercitaăoăinfluen ădominant ăasupraăaltuiăsubiectădeădrept;ăsau 
    c)ăcare,ăcaăurmareăaăasocieriiăcuăunăsubiectădeădrept,ăseăafl ăsubăinfluen aădominant ăaăunuiăaltă
subiect de drept. 
 
    SEC IUNEAăaă5-a 
    Reguli de publicitate 
 
    PARAGRAFUL 1 
    Publicareaăanun urilor 
 
#M12 
    ART. 47 
    (1) Autoritatea contractantă are obliga ia de a asigura transparen a atribuirii contractelor de 
achizi ie publică şi a încheierii acordurilor-cadru prin publicarea, în conformitate cu prevederile 
prezentului capitol, a anun urilor de inten ie, anun urilor/invita iilor de participare şi 
anun urilor de atribuire. 
#M14 
    (2) În cazul contractelor a căror valoare estimată este egală sau mai mare decât pragurile 
valorice prevăzute la art. 55 alin. (2), autoritatea contractantă are obliga ia de a include în 
anun urile prevăzute la alin. (1) cel pu in informa iile cuprinse în anexa nr. 3A şi, dacă este 
necesar, alte informa ii considerate utile de către autoritatea contractantă, prin utilizarea 
formularelor standard adoptate de Comisia Europeană. 
#B 
    (3) Modalit ileădeăaplicareăaăprevederilorăalin.ă(2),ăprecumăşiăcon inutulăanun urilorădeă
participareăşiădeăatribuireăpentruăcare,ăînăconformitateăcuăprevederileăprezenteiăordonan eădeă
urgen ,ănuăesteăobligatorieătransmitereaăspreăpublicareăc treăJurnalulăOficial al Uniunii Europene 
seăstabilescăprinăhot râreăaăGuvernului. 
    ART. 48 
    (1)ăCuăexcep iaăcazuluiăprev zutălaăart. 299,ăautoritateaăcontractant ăareăobliga iaădeăaătransmiteă
spreăpublicareăanun urileăprev zuteălaăart. 47 alin.ă(1)ăc treăoperatorulăSEAP, utilizând în acest 
sens numai mijloace electronice. 



    (2)ăÎnăcazurileăprev zuteădeăprezentaăordonan ădeăurgen ,ăoperatorulăSEAPăareăobliga iaădeăaă
asiguraătransmitereaăînăformatăelectronicăaăanun urilorăspreăpublicareăînăJurnalulăOficialăală
Uniunii Europene. 
#M12 
    ART. 49 
    (1) Operatorul SEAP are obliga ia de a asigura Autorită ii Na ionale pentru Reglementarea şi 
Monitorizarea Achizi iilor Publice accesul nerestric ionat la anun urile/invita iile transmise de 
către autorită ile contractante, înainte de publicarea acestora. 
#M14 
    (2) Autoritatea Na ională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achizi iilor Publice verifică: 
#M15 
    a) fiecare anun  de inten ie/participare transmis de către autoritatea contractantă pentru 
publicare în SEAP, în măsura în care anun ul respectiv este în legătură cu aplicarea procedurii 
de atribuire a unui contract cu o valoare estimată egală sau mai mare decât pragurile valorice 
prevăzute la art. 124; 
    b) fiecare invita ie/anun  de participare transmis de către autoritatea contractantă pentru 
publicare în SEAP, cu o valoare estimată mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 
124; 
#M19 
    c) erata la anun ul/invita ia de participare ce modifică/completează informa iile publicate în 
anun ul/invita ia de participare. 
#M12 
    (2^1) În termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii anun ului/invita iei în SEAP, 
Autoritatea Na ională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achizi iilor Publice are obliga ia: 
    a) fie să emită către operatorul SEAP acceptul de publicare pentru anun ul/invita ia 
respectiv/respectivă, în cazul în care în urma verificării nu se constată erori/omisiuni de 
completare; 
    b) fie să respingă publicarea anun ului/invita iei, în cazul în care se constată erori/omisiuni de 
completare, informând totodată autoritatea contractantă asupra acestei decizii, precum şi asupra 
modului în care erorile/omisiunile pot fi remediate. 
    (2^2) Erorile prevăzute la alin. (2^1) reprezintă acele informa ii/cerin e din anun ul/invita ia 
transmis/transmisă spre publicare care sunt neconforme cu realitatea sau care conduc la 
încălcări ale legisla iei în domeniul achizi iilor publice şi ale principiilor care stau la baza 
atribuirii contractului de achizi ie publică. 
    (2^3) Nedetectarea erorilor prevăzute la alin. (2^2) în procesul de verificare nu afectează 
dreptul Autorită ii Na ionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achizi iilor Publice de a 
sanc iona, pe parcursul activită ii de supraveghere, faptele prevăzute la art. 293. 
    (3) În cazul prevăzut la alin. (2) lit. a), operatorul SEAP are obliga ia: 
    a) de a transmite anun ul spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în cel mult o 
zi lucrătoare de la primirea acceptului de publicare, în cazul în care, în conformitate cu 
prevederile prezentei ordonan e de urgen ă, este prevăzută o obliga ie în acest sens; operatorul 
SEAP are obliga ia de a asigura înregistrarea în sistemul electronic a datei la care a fost 
transmis anun ul spre publicare, ca probă privind momentul transmiterii; 



    b) de a publica anun ul în SEAP în cel mult două zile lucrătoare de la primirea acceptului de 
publicare. 
    (4) Operatorul SEAP nu are dreptul de a publica anun ul transmis de autoritatea contractantă 
sau de a-l transmite spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, fără ob inerea 
acceptului de publicare emis de către Autoritatea Na ională pentru Reglementarea şi 
Monitorizarea Achizi iilor Publice. 
    (5) În cazul în care, din motive de natură tehnică, operatorul SEAP nu are posibilitatea 
transmiterii unui anumit anun  spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, autorită ii 
contractante îi revine responsabilitatea transmiterii spre publicare a anun ului respectiv prin 
mijloace proprii. Operatorul SEAP are obliga ia de a înştiin a autoritatea contractantă cu 
privire la apari ia unei astfel de situa ii, în cel mult o zi lucrătoare de la expirarea perioadei 
prevăzute la alin. (3) lit. a). 
    (6) După publicarea anun ului în SEAP, autoritatea contractantă poate opta pentru 
transmiterea anun ului şi către Regia Autonomă "Monitorul Oficial", spre publicare în Monitorul 
Oficial al României, Partea a VI-a, Achizi ii publice. 
    (7) Regia Autonomă "Monitorul Oficial" publică anun urile transmise spre publicare în cel 
mult 8 zile de la data înregistrării acestora. În cazul anun ului de participare prevăzut la art. 
114, Regia Autonomă "Monitorul Oficial" publică anun ul respectiv în cel mult 3 zile de la data 
înregistrării. 
#B 
    ART. 50 
    (1)ăÎnăcazulăînăcareăprevederileăprezenteiăordonan eădeăurgen ăstabilescăobliga iaăpublic riiă
anun uluiăînăJurnalulăOficialăalăUniuniiăEuropene,ăatunciăanun ulărespectivănuăpoateăfiăpublicatălaă
nivelăna ionalăînainteădeădataătransmiteriiăacestuiaăc treăComisiaăEuropean . 
    (2)ăAnun ulăpublicatălaănivelăna ionalănuătrebuieăs ăcon in ăalteăinforma iiăfa ădeăceleăexistenteă
înăanun ulăpublicatăînăJurnalulăOficialăalăUniuniiăEuropeneăşiătrebuieăs ămen ionezeădataă
transmiteriiăc treăComisiaăEuropean . 
#M19 
    ART. 50^1 
    (1) Eratele prevăzute la art. 49 alin. (2) lit. c) se verifică de Autoritatea Na ională pentru 
Reglementarea şi Monitorizarea Achizi iilor Publice în termen de două zile de la data primirii în 
SEAP. 
    (2) Prevederile art. 49 alin. (3) - (7) se aplică în mod corespunzător. 
    (3) Modificarea/Completarea criteriilor de calificare şi selec ie, în condi iile prevăzute la art. 
179 alin. (4), se face în mod obligatoriu prin publicarea unei erate şi cu prelungirea perioadei 
necesare elaborării candidaturilor/ofertelor. 
    (4) În cazul contractelor a căror valoare este egală sau mai mare decât pragurile valorice 
prevăzute la art. 55 alin. (2), autoritatea contractantă publică orice modificare/completare a 
informa iilor cuprinse în anun ul de participare, prin intermediul eratei, atât în SEAP, cât şi în 
JOUE. 
    (5) Este interzisă modificarea/completarea informa iilor cuprinse în invita ia de 
participare/anun ul de participare prin intermediul clarificărilor şi fără publicarea unei erate. 
 



#B 
    PARAGRAFUL 2 
    Anun ulădeăinten ie 
 
#M12 
    ART. 51 
    (1) Autoritatea contractantă are obliga ia de a transmite spre publicare un anun  de inten ie, 
atunci când urmăreşte să beneficieze de prevederile art. 75 alin. (2) sau art. 89 alin. (2) şi dacă: 
    a) valoarea totală estimată a contractelor, care urmează să fie atribuite în următoarele 12 luni 
pentru achizi ionarea de produse din aceeaşi grupă CPV, este egală sau mai mare decât 
echivalentul în lei a 750.000 euro; 
    b) valoarea totală estimată a contractelor, care urmează să fie atribuite în următoarele 12 luni 
pentru achizi ionarea de servicii care sunt din aceeaşi categorie din punct de vedere al modului 
de grupare din anexa nr. 2A, este egală sau mai mare decât echivalentul în lei a 750.000 euro; 
#M19 
    c) valoarea estimată a contractelor de lucrări, care urmează să fie atribuite în următoarele 12 
luni, este egală sau mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 5.000.000 euro. 
#B 
    (2)ăAutoritateaăcontractant ăareădreptulădeăaătransmiteăspreăpublicareăunăanun ădeăinten ieăşiăînă
alteăsitua iiădecâtăceleăprev zuteălaăalin.ă(1). 
    (3)ăPublicareaăanun uluiădeăinten ieănuăcreeaz ăautorit iiăcontractanteăobliga iaădeăaăefectuaă
respectivaăachizi ieăpublic . 
    ART. 52 
    (1)ăÎnăcazurileăprev zuteălaăart. 51 alin.ă(1)ălit.ăa)ăşiăb),ăautoritateaăcontractant ăareăobliga iaădeă
aătransmiteăspreăpublicareăanun ulădeăinten ieăcâtămaiăcurândăposibilădup ădataăînceperiiăanuluiă
bugetar. 
    (2)ăÎnăcazulăprev zutălaăart. 51 alin.ă(1)ălit.ăc),ăautoritateaăcontractant ăareăobliga iaădeăaă
transmite spre publicareăanun ulădeăinten ieăcâtămaiăcurândăposibilădup ăaprobareaăprogramuluiăînă
careăesteăprev zutăcontractulădeălucr riăsauăacordul-cadru respectiv. 
    ART. 53 
    (1)ăAnun ulădeăinten ieăseăpublic : 
#M12 
    a) în SEAP şi, după caz, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, precum şi op ional în 
Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, Achizi ii publice; sau 
#B 
    b)ănumaiăînăSEAP,ăcuăcondi iaăca,ăînainteădeăpublicare,ăs ăfiăfostătransmisăunăanun ăsimplificată
deăinformareăprealabil ăc treăComisiaăEuropean . 
    (2)ăÎnăcazulăprev zutălaăalin.ă(1)ălit.ăb),ăanun ulădeăinten ieătrebuieăs ăcon in ăşiădataătransmiteriiă
anun uluiăsimplificatăc treăComisiaăEuropean . 
 
    PARAGRAFUL 3 
    Anun ulădeăparticipare 
 



    ART. 54 
    Autoritateaăcontractant ăareăobliga iaădeăaătransmiteăspreăpublicareăunăanun ădeăparticipareă
atunci când: 
    a)ăini iaz ăproceduraădeălicita ieădeschis ,ălicita ieărestrâns ,ădialogăcompetitivăsauănegociere,ă
cuăpublicareaăprealabil ăaăunuiăanun ădeăparticipare,ăpentruăatribuireaăcontractuluiădeăachizi ieă
public ăsauăpentruăîncheiereaăacordului-cadru; 
    b)ălanseaz ăunăsistemădinamicădeăachizi ie; 
    c)ăini iaz ăprocesulădeăatribuireăaăunuiăcontractădeăachizi ieăpublic ăprintr-un sistem dinamic de 
achizi ii,ăînăacestăcazăpublicându-seăunăanun ăsimplificat; 
    d)ăorganizeaz ăunăconcursădeăsolu ii. 
#M12 
    ART. 55 
    (1) Anun ul de participare se publică în SEAP şi, după caz, în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene, precum şi, op ional, în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, Achizi ii publice. 
#M19 
    (2) Publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie în toate situa iile în 
care: 
    a) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. a) - 
c), iar valoarea estimată a contractului de furnizare sau de servicii care urmează să fie atribuit 
este egală ori mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 130.000 euro; 
    b) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. d) 
sau e), iar valoarea estimată a contractului de furnizare ori de servicii care urmează să fie 
atribuit este egală sau mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 400.000 euro; 
    c) valoarea estimată a contractului de lucrări care urmează să fie atribuit este egală sau mai 
mare decât echivalentul în lei al sumei de 5.000.000 euro. 
 
#B 
    PARAGRAFUL 4 
    Anun ulădeăatribuire 
 
    ART. 56 
    (1)ăAutoritateaăcontractant ăareăobliga iaădeăaătransmiteăspreăpublicareăunăanun ădeăatribuireăînă
celămultă48ădeăzileădup ăce: 
#M5 
    a) a finalizat procedura de atribuire - licita ie deschisă, licita ie restrânsă, dialog competitiv, 
negociere cu/fără publicarea prealabilă a unui anun  de participare, cerere de oferte - prin 
atribuirea contractului de achizi ie publică sau încheierea acordului-cadru; 
#B 
    b)ăaăfinalizatăunăconcursădeăsolu iiăprinăstabilireaăconcurentuluiăcâştig tor; 
    c)ăaăatribuităunăcontractădeăachizi ieăpublic ăprintr-unăsistemădinamicădeăachizi ii. 
#M14 
    (2) Pentru serviciile incluse în anexa nr. 2B, obliga ia prevăzută la alin. (1) este aplicabilă 
numai contractelor a căror valoare este egală sau mai mare decât pragul valoric prevăzut la art. 



57 alin. (2) lit. a) sau, după caz, lit. b). În aceste cazuri, autoritatea contractantă indică, 
totodată, în anun ul transmis dacă este sau nu de acord cu publicarea acestuia. 
#M12 
    ART. 57 
    (1) Anun ul de atribuire se publică în SEAP şi, după caz, în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene, precum şi, op ional, în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, Achizi ii publice. 
#M19 
    (2) Publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie în toate situa iile în 
care: 
    a) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. a) - 
c), iar valoarea contractului de furnizare sau de servicii care a fost atribuit este egală ori mai 
mare decât echivalentul în lei al sumei de 130.000 euro; 
    b) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. d) 
sau e), iar valoarea estimată a contractului de furnizare ori de servicii care a fost atribuit este 
egală sau mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 400.000 euro; 
    c) valoarea estimată a contractului de lucrări care a fost atribuit este egală sau mai mare 
decât echivalentul în lei al sumei de 5.000.000 euro. 
 
#M12 
    SEC IUNEAăaă6-a 
    Reguli speciale de transparenţă aplicabile achiziţiei publice de servicii de publicitate media 
 
#M19 
    ART. 58 
    (1) În cazul atribuirii contractelor de publicitate media, cu o valoare estimată mai mare decât 
cea prevăzută la art. 19, autoritatea contractantă are obliga ia de a publica un anun  de 
participare şi un anun  de atribuire în sistemul informatic de utilitate publică disponibil pe 
internet, la o adresă dedicată, precum şi pe pagina proprie de internet. 
#M12 
    (2) În sensul prevederilor alin. (1), prin contract de publicitate media se în elege orice 
contract de servicii având ca obiect difuzarea de reclamă sau alte forme de promovare prin 
intermediul mijloacelor de informare în masă scrise, audiovizuale sau electronice. 
#B 
    (3)ăObliga iaăprev zut ălaăalin.ă(1)ănuăexonereaz ăautoritateaăcontractant ădeărespectareaă
prevederilor generale referitoare la regulile de publicitate, astfel cum sunt acesteaăprev zuteăînă
cadrul sec iuniiăaă5-a din prezentul capitol. 
    (4)ăAutoritateaăcontractant ăareăobliga iaădeăaăprecizaăînăanun ulădeăparticipareăprev zutălaăalin.ă
(1)ăcriteriileădeăcalificareăşiăselec ieăşi,ăînăsitua iaăînăcareăcriteriulădeăatribuire a contractului este 
ofertaăceaămaiăavantajoas ădinăpunctădeăvedereăeconomic,ăalgoritmulădeăcalculăalăpunctajului;ă
anun ulătrebuieăs ăfieăînso itădeăunăreferatădeăoportunitateăprinăcareăseăjustific ăra iuneaăachizi ieiă
serviciilor de publicitate, precizându-seătotodat ăimpactulăurm rităşiăcriteriileădeăm surareăaă
rezultatuluiăob inut. 



    (5)ăÎnăcelămultă120ădeăzileădeălaădataăfinaliz riiăcontractuluiădeăserviciiădeăpublicitate,ă
autoritateaăcontractant ăareăobliga iaădeăaăpublicaăînăsistemulăinformaticăprev zutălaăalin.ă(1)ăună
raportădeăevaluareăaăimpactuluiăachizi ieiăserviciilorădeăpublicitate. 
    (6)ăContracteleădeăpublicitateămediaătrebuieăs ăcon in ăînămodăobligatoriuăşiăurm toareleăclauzeă
specificeăreferitoareălaăobliga iaăp r ilorădeăaăasigura,ăinclusiv pe parcursul îndeplinirii 
contractului,ăaccesulăpubliculuiăcelăpu inălaăurm toareleăinforma ii:ădestinatariiăfinaliăaiăfonduriloră
deăpublicitate,ăcriteriileădeăalocareăaăacestorăfonduri,ăsumeleăalocateăfiec ruiăbeneficiarăfinalăşiă
termenele de îndeplinire a prevederilor contractuale. 
    (7)ăAccesulăpubliculuiălaăinforma iileămen ionateălaăalin.ă(6)ăseărealizeaz ăprinăgrijaăautorit iiă
contractanteăcareăareăobliga iaădeăaăde ineăinforma iiăactualizateăcuăprivireălaămodulădeăîndeplinireă
a contractului. 
    (8) În cazul contractelor de publicitateămediaăesteăobligatorieămen ionareaădenumiriiă
autorit ii/autorit ilorăcontractanteăînămaterialulăpublicitar. 
 
    SEC IUNEAăaă7-a 
    Reguliădeăcomunicareăşiădeătransmitereăaădatelor 
 
    ART. 59 
    (1) Orice comunicare, solicitare, informare, notificareăşiăalteleăasemenea,ăprev zuteăînăprezentaă
ordonan ădeăurgen ,ătrebuieăs ăfieătransmiseăînăscris. 
    (2) Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii, respectiv în momentul 
primirii. 
    (3)ăComunicarea,ătransmitereaăşiăstocareaăinforma iilorăseărealizeaz ăastfelăîncâtăs ăseăasigureă
integritateaăşiăconfiden ialitateaădatelorărespective. 
    ART. 60 
    (1)ăDocumenteleăscriseăpotăfiătransmiseăprinăoricareădintreăurm toareleămodalit i: 
    a)ăprinăpoşt ; 
    b) prin fax; 
    c) prin mijloace electronice; 
    d)ăprinăoriceăcombina ieăaăcelorăprev zuteălaălit.ăa)ă- c). 
    (2)ăAutoritateaăcontractant ăareădreptulădeăaăimpune,ăînădocumenta iaădeăatribuire,ămodalit ileă
deăcomunicareăpeăcareăinten ioneaz ăs ăleăutilizezeăpeăparcursulăaplic riiăprocedurii. 
    ART. 61 
    (1)ăModalit ileădeăcomunicareăimpuseădeăautoritateaăcontractant ătrebuieăs ănuărestric ionezeă
accesul operatorilor economici la procedura de atribuire. 
    (2) Instrumentele utilizate pentru comunicarea electronic ,ăprecumăşiăcaracteristicileălorătehniceă
trebuieăs ăfieănediscriminatorii,ădisponibileăînămodăfacilăoric ruiăoperatorăeconomicăşiătrebuieăs ă
asigureăinteroperabilitateaăcuătehnologiileăuzualeădeăinformareăşiăcomunicare. 
    (3) În cazul în care documentele se transmit prin mijloace electronice, acestora le sunt 
aplicabileăprevederileălegaleăreferitoareălaăsemn turaăelectronic . 
    ART. 62 
    (1) Operatorul economic are dreptul de a transmite o solicitare de participare la procedura de 
atribuire prin oricareădintreămodalit ileăprev zuteălaăart. 60 alin. (1) sau prin telefon, în acest din 



urm ăcazăoperatorulăeconomicăavândăobliga iaădeăaăconfirmaăsolicitareaădeăparticipareăînăscris,ăcâtă
mai curând posibil. 
    (2)ăAutoritateaăcontractant ăareădreptulădeăaăimpuneăcaăoriceăsolicitareădeăparticipareălaă
proceduraădeăatribuire,ăcareăaăfostătransmis ăprinăfax,ăs ăfieăconfirmat ,ăîntr-un termen rezonabil, 
prinăscrisoareătransmis ăprinăpoşt ăsauăprinămijloaceăelectronice. În acest caz, autoritatea 
contractant ăareăobliga iaădeăaăprecizaăînăanun ulădeăparticipareăcerin aărespectiv ,ăprecumăşiă
termenulăînăcareăaceastaătrebuieăîndeplinit . 
    ART. 63 
    (1) Operatorul economic are dreptul de a transmite oferta numai prinăpoşt ăsau,ădac ă
autoritateaăcontractant ăprevedeăaceast ăposibilitate,ăprinămijloaceăelectronice. 
    (2)ăÎnăcazulăînăcareăautoritateaăcontractant ăstabileşteăc ăoferteleăurmeaz ăs ăfieătransmiseăprină
poşt ,ăofertantulăare,ăînămodăimplicit,ăşiădreptulădeăaădepuneăofertaădirectălaăsediulăautorit iiă
contractanteăsauălaăoăalt ăadres ăindicat ădeăaceasta. 
    ART. 64 
    Autoritateaăcontractant ăareădreptulădeăaăstabiliăcaăsolicit rileădeăparticipareăşi/sauăoferteleăs ă
fieătransmiseăprinămijloaceăelectronice,ănumaiădac ăseăasigur ărespectareaăurm toarelorăcerin e: 
    a)ăinforma iileăreferitoareălaăposibilit ileăspecificeădeătransmitereăelectronic ,ăinclusivă
criptarea, sunt disponibile pentru orice operator economic interesat; 
    b)ădispozitiveleăelectroniceădeărecep ionareăgaranteaz ăînămodăcorespunz torăintegritateaăşiă
confiden ialitateaădatelorărecep ionate; 
    c) operatoriiăeconomiciătrebuieăs ătransmit ăînainteădeădataălimit ădeătransmitereădocumentele,ă
certificatele,ădeclara iileăşiăalteleăasemenea,ăsolicitateăconformăprevederilorăcap. V sec iuneaăaă2-
a, în cazul în care acestea nu sunt disponibile în format electronic. 
    ART. 65 
    În sensul prevederilor art. 64 garantareaăintegrit iiăşiăconfiden ialit iiădatelorărecep ionateă
presupuneăfaptulăc ădispozitiveleăelectronice,ăprinăcaracteristicileătehniceăpeăcareăleăde inăşi/sauă
prin procedurile specifice utilizate,ăpermităîndeplinireaăînămodăcumulativăaăcelăpu inăurm toareloră
condi ii: 
    a)ămomentulăexactăalăprimiriiăofertelorăsauăsolicit rilorădeăparticipare,ăprecumăşi,ădac ăesteă
cazul, a unor planuri/proiecte poate fi determinat cu precizie; 
    b) înainte deădataălimit ădeătransmitereăaădatelor,ăniciăoăpersoan ănuăareăaccesălaădateleă
transmise; 
    c)ăînăcazulăînăcareăinterdic iaădeăaccesăprev zut ălaălit.ăb)ăaăfostăînc lcat ,ăacestăaccesă
neautorizat este clar detectabil; 
    d) numai persoane autorizate în acest sens au dreptul de a stabili sau modifica data de 
vizualizareăaădatelorărecep ionate; 
    e)ăaccesulălaădateleărecep ionateăesteăposibil,ăînătoateăetapeleăprocesului,ănumaiăprintr-oăac iuneă
simultan ăaăcelăpu inădou ăpersoane/sistemeăautorizateăşiănumaiădup ădataădeăvizualizareăstabilit ă
conform prevederilor lit. d); 
    f)ădup ădataădeăvizualizareăaădatelorărecep ionate,ăaccesulălaădateleărespectiveăr mâneăposibilă
numaiăpentruăpersoaneleăautorizateăs ăvizualizezeădateleărespective. 
 
    SEC IUNEAăaă8-a 



    Reguli de evitare a conflictului de interese 
 
    ART. 66 
    Peăparcursulăaplic riiăproceduriiădeăatribuire,ăautoritateaăcontractant ăareăobliga iaădeăaăluaă
toateăm surileănecesareăpentruăaăevitaăsitua iileădeănatur ăs ădetermineăapari iaăunuiăconflict de 
intereseăşi/sauămanifestareaăconcuren eiăneloiale. 
#M1 
    ART. 67 
    Persoana fizică sau juridică care a participat la întocmirea documenta iei de atribuire are 
dreptul, în calitate de operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, 
dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documenta iei de atribuire nu este de 
natură să distorsioneze concuren a. 
#M1 
    ART. 68 
    Persoanele fizice sau juridice care participă direct în procesul de verificare/evaluare a 
candidaturilor/ofertelor nu au dreptul de a fi candidat, ofertant, ofertant asociat sau 
subcontractant, sub sanc iunea excluderii din procedura de atribuire. 
#B 
    ART. 69 
    Nuăauădreptulăs ăfieăimplica iăînăprocesulădeăverificare/evaluareăaăcandidaturilor/ofertelor 
urm toareleăpersoane: 
#M1 
    a) persoane care de in păr i sociale, păr i de interes, ac iuni din capitalul subscris al unuia 
dintre ofertan i/candida i sau subcontractan i ori persoane care fac parte din consiliul de 
administra ie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertan i/candida i sau 
subcontractan i; 
#B 
    b)ăso /so ie,ărud ăsauăafin,ăpân ălaăgradulăalăpatruleaăinclusiv,ăcuăpersoaneăcareăfacăparteădină
consiliulădeăadministra ie/organulădeăconducereăsauădeăsupervizareăaăunuiaădintreă
ofertan i/candida i; 
#M1 
    c) persoane despre care se constată că pot avea un interes de natură să le afecteze 
impar ialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor; 
#M12 
    d) persoane care în exercitarea func iei pe care o de in la nivelul autorită ii contractante se 
află în situa ia existen ei unui conflict de interese astfel cum este acesta reglementat de Legea nr. 
161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparen ei în exercitarea demnită ilor 
publice, a func iilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sanc ionarea corup iei, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
#M15 
    ART. 69^1*) 
    Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Ter ul sus inător care are drept 
membri în cadrul consiliului de administra ie/organ de conducere ori de supervizare şi/sau are 



ac ionari ori asocia i persoane care sunt so /so ie, rudă sau afin până la gradul al patrulea 
inclusiv ori care se află în rela ii comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 69 lit. a), 
cu persoane ce de in func ii de decizie în cadrul autorită ii contractante, este exclus din 
procedura de atribuire. 
#CIN 
    *) A se vedea şi Ordinul preşedintelui Autorită ii Na ionale pentru Reglementarea şi 
Monitorizarea Achizi iilor Publice nr. 170/2012 privind interpretarea art. 69^1 din Ordonan a de 
urgen ă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizi ie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. 
 
#M19 
    ART. 69^2 
    (1) Autoritatea contractantă precizează în fişa de date/invita ia de participare/anun ul de 
participare numele persoanelor ce de in func ii de decizie în cadrul autorită ii contractante. 
    (2) Autoritatea contractantă publică în SEAP denumirea şi datele de identificare ale 
ofertantului/candidatului/ofertantului asociat/subcontractantului/ter ului sus inător, în termen de 
maximum 5 zile de la expirarea termenului-limită de depunere a candidaturilor/ofertelor, cu 
excep ia persoanelor fizice, pentru care se publică numai numele. 
#B 
    ART. 70 
    Contractantulănuăareădreptulădeăaăangaja,ăînăscopulăîndepliniriiăcontractuluiădeăachizi ieăpublic ,ă
persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a 
candidaturilor/ofertelorădepuseăînăcadrulăaplic riiăuneiăproceduriădeăatribuire,ăpeăparcursulăuneiă
perioadeădeăcelăpu ină12ăluniădeălaăîncheiereaăcontractului,ăsubăsanc iuneaănulit iiăcontractuluiă
respectivăpentruăcauzaăimoral . 
 
    CAP. 3 
    Proceduri de atribuire 
 
    SEC IUNEAă1 
    Etapeăpremerg toareăini ieriiăproceduriiădeăatribuire 
 
    ART. 71 
    F r ăaăafectaăaplicabilitateaăprevederilorăprezenteiăordonan eădeăurgen ăreferitoareălaă
perioadele minime care trebuie asigurate între, pe de o parte, data transmiterii spre publicare a 
anun urilorădeăparticipareăsauădataătransmiteriiăinvita iilorădeăparticipareăşi,ăpeădeăalt ăparte,ădataă
limit ăpentruădepunereaăofertelor/candidaturilor,ăautoritateaăcontractant ăareăobliga iaădeăaăstabiliă
perioadaărespectiv ăînăfunc ieădeăcomplexitateaăcontractuluiăşi/sauădeăcerin eleăspecifice,ăastfelă
încât operatorii economiciăinteresa iăs ăbeneficiezeădeăunăintervalădeătimpăadecvatăşiăsuficientă
pentruăelaborareaăofertelorăşiăpentruăpreg tireaădocumentelorădeăcalificareăcareăsuntăsolicitateăprină
documenta iaădeăatribuire. 
#M19 
    ART. 72 



    (1) Autoritatea contractantă prelungeşte perioada pentru elaborarea ofertelor în cazul în care: 
    a) acestea nu pot fi elaborate decât după vizitarea amplasamentelor sau după consultarea la 
fa a locului a unor documente-anexă la caietul de sarcini; 
    b) autoritatea contractantă nu are posibilitatea de a transmite documenta ia de atribuire sau 
răspunsul la solicitarea de clarificări în termenele-limită stabilite de prezenta ordonan ă de 
urgen ă, deşi a primit în timp util o solicitare în acest sens; 
    c) perioada de timp stabilită potrivit art. 71 nu este suficientă pentru elaborarea ofertelor 
şi/sau pentru pregătirea documentelor de calificare care sunt solicitate prin documenta ia de 
atribuire. 
    (2) În oricare din situa iile de la alin. (1), data-limită de depunere a ofertelor se decalează, 
prin publicarea unei erate, cu o perioadă suficientă, astfel încât orice operator economic 
interesat să dispună de un timp rezonabil necesar pentru ob inerea informa iilor complete şi 
relevante pentru elaborarea ofertei. 
 
#B 
    SEC IUNEA a 2-a 
    Licita iaădeschis  
 
    ART. 73 
    (1)ăProceduraădeălicita ieădeschis ăseădesf şoar ,ădeăregul ,ăîntr-oăsingur ăetap . 
    (2)ăAutoritateaăcontractant ăareădreptulădeăaădecideăorganizareaăuneiăetapeăsuplimentareădeă
licita ieăelectronic ,ăcazăînăcareăareăobliga iaădeăaăanun aăaceast ădecizieăînăanun ulădeăparticipareă
şiăînădocumenta iaădeăatribuire. 
    ART. 74 
    Licita iaădeschis ăseăini iaz ăprinătransmitereaăspreăpublicare,ăînăconformitateăcuăprevederileă
art. 55,ăaăunuiăanun ădeăparticipareăprinăcareăsolicit ăoperatorilorăeconomiciăinteresa iădepunereaă
de oferte. 
#M14 
    ART. 75 
    (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a 
contractului de achizi ie publică este egală sau mai mare decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), 
perioada cuprinsă între data transmiterii anun ului de participare spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene şi data-limită de depunere a ofertelor trebuie să fie de cel pu in 52 
de zile. 
#B 
    (2)ăÎnăcazulăînăcareăautoritateaăcontractant ăaăpublicatăunăanun ădeăinten ieăreferitorălaă
contractulădeăachizi ieăpublic ăceăurmeaz ăs ăfieăatribuit,ăaceasta are dreptul de a reduce perioada 
prev zut ălaăalin.ă(1)ăpân ălaă36ădeăzile. 
    (3)ăReducereaăprev zut ălaăalin.ă(2)ăesteăpermis ăînăcazulăînăcareăanun ulădeăinten ieăaăcon inută
toateăinforma iileăcareăsuntăprev zuteăpentruăanun ulădeăparticipareă- în m suraăînăcareăacesteaă
suntăcunoscuteălaădataăpublic riiăanun uluiădeăinten ieă- şiăaăfostătransmisăspreăpublicareăcuăcelă
multă12ăluniăşiăcuăcelăpu ină52ădeăzileăînainteădeădataătransmiteriiăspreăpublicareăaăanun uluiădeă
participare. 



    (4) În cazul în careăanun ulădeăparticipareăesteătransmis,ăînăformatăelectronic,ăspreăpublicareăînă
JurnalulăOficialăalăUniuniiăEuropene,ăperioadaăprev zut ălaăalin.ă(1)ăsau,ădup ăcaz,ălaăalin.ă(2)ăseă
poate reduce cu 7 zile. 
    (5)ăÎnăcazulăînăcareăautoritateaăcontractant ăpublic ăînăSEAPăîntreagaădocumenta ieădeăatribuireă
şiăpermite,ăîncepândăcuădataăpublic riiăanun uluiădeăparticipare,ăaccesulădirectăşiănerestric ionatăală
operatorilorăeconomiciălaăaceast ădocumenta ie,ăatunciăaceastaăareădreptulădeăaăreduceăperioadaă
prev zut ălaăalin.ă(1),ăprecumăşiăceleărezultateăînăurmaăaplic riiăprevederilorăalin.ă(4)ăcuă5ăzile. 
    (6)ăReducereaăprev zut ălaăalin.ă(5)ăesteăpermis ănumaiăînăcazulăînăcareăanun ulădeăparticipareă
con ineăpreciz riăprivindăadresaădeăInternetălaăcareădocumenta iaădeăatribuireăesteădisponibil . 
#M14 
    ART. 76 
    (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a 
contractului de achizi ie publică este mai mică decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), 
autoritatea contractantă are obliga ia de a transmite anun ul de participare spre publicare în 
SEAP cu cel pu in 20 de zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor. 
#B 
    (2)ăÎnăcazulăînăcareăautoritateaăcontractant ăpublic ăînăSEAPăîntreagaădocumenta ieădeăatribuireă
şiăpermite,ăîncepândăcuădataăpublic riiăanun uluiădeăparticipare,ăaccesulădirectăşiănerestric ionatăală
operatorilorăeconomiciălaăaceast ădocumenta ie,ăatunciăaceastaăareădreptulădeăaăreduceăperioadaă
prev zut ălaăalin.ă(1)ăcu 5 zile. 
    (3)ăReducereaăprev zut ălaăalin.ă(2)ăesteăpermis ănumaiăînăcazulăînăcareăanun ulădeăparticipareă
con ineăpreciz riăprivindăadresaădeăInternetălaăcareădocumenta iaădeăatribuireăesteădisponibil . 
    ART. 77 
    (1) Orice operator economic interesatăareădreptulădeăaăsolicitaăşiădeăaăob ineădocumenta iaădeă
atribuire. 
#M11 
    (2) În cazul prevăzut la art. 40 alin. (2), autoritatea contractantă are obliga ia de a pune 
documenta ia de atribuire la dispozi ia operatorului economic cât mai repede posibil, într-o 
perioadă care nu trebuie să depăşească 4 zile de la primirea unei solicitări din partea acestuia. 
#B 
    (3)ăOperatorulăeconomicăinteresatăareăobliga iaădeăaăîntreprindeădiligen eleănecesareăastfelăîncâtă
respectareaădeăc treăautoritateaăcontractant ăaăperioadeiăprev zuteălaăalin.ă(2)ăs ănuăconduc ălaă
situa iaăînăcareădocumenta iaădeăatribuireăs ăfieăpus ălaădispozi iaăsaăcuămaiăpu inădeădou ăzileă
înainteădeădataălimit ădeădepunereăaăofertei. 
    ART. 78 
    (1) Orice operator economic interesat areădreptulădeăaăsolicitaăclarific riăprivindădocumenta iaă
de atribuire. 
    (2)ăAutoritateaăcontractant ăareăobliga iaădeăaăr spunde,ăînămodăclar,ăcompletăşiăf r ă
ambiguit i,ăcâtămaiărepedeăposibil,ălaăoriceăclarificareăsolicitat ,ăîntr-oăperioad ăcareănu trebuieăs ă
dep şeasc ,ădeăregul ,ă3ăzileălucr toareădeălaăprimireaăuneiăastfelădeăsolicit riădinăparteaă
operatorului economic. 
    (3)ăAutoritateaăcontractant ăareăobliga iaădeăaătransmiteăr spunsurileă- înso iteădeăîntreb rileă
aferente - c treăto iăoperatoriiăeconomiciăcareăauăob inut,ăînăcondi iileăprezenteiăordonan eădeă



urgen ,ădocumenta iaădeăatribuire,ăluândăm suriăpentruăaănuădezv luiăidentitateaăceluiăcareăaă
solicitatăclarific rileărespective. 
#M12 
    ART. 79 
    (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 78 alin. (2), în măsura în care clarificările sunt 
solicitate în timp util, răspunsul autorită ii contractante la aceste solicitări trebuie să fie 
publicat/transmis nu mai târziu de 6 zile înainte de data-limită stabilită pentru depunerea 
ofertelor. 
#M19 
    (2) În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, 
punând astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenul prevăzut la alin. 
(1), aceasta din urmă răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care se respectă, în mod 
cumulativ, următoarele: 
    a) perioada necesară pentru elaborarea şi transmiterea răspunsului face posibilă primirea 
acestuia de către operatorii economici înainte de data-limită de depunere a ofertelor; 
    b) răspunsul nu modifică informa iile deja publicate, nu afectează modul de elaborare a 
ofertelor şi nici nu devine necesară publicarea unei erate. 
    (3) Reprezintă abateri grave de la prevederile legislative în sensul art. 209 alin. (1) lit. c) 
următoarele: 
    a) cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, 
punând astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenul prevăzut la alin. 
(1), şi prin răspunsul la solicitarea de clarificare se modifică informa iile deja publicate, se 
afectează modul de elaborare a ofertelor şi devine necesară publicarea unei erate; 
#M25 
    b) cazul în care autoritatea contractantă constată din oficiu că sunt necesare clarificări cu 
privire la documenta ia de atribuire, fiind pusă în imposibilitate de a respecta termenul prevăzut 
la alin. (1), şi prin clarificarea adusă se modifică informa iile deja publicate, se afectează modul 
de elaborare a ofertelor şi devine necesară publicarea unei erate. 
#M19 
    ART. 80 
    Autoritatea contractantă deschide ofertele la data, ora şi adresa indicate în anun ul de 
participare sau în erată, dacă este cazul, cu excep ia situa iei în care termenul de depunere a 
ofertelor a fost decalat în urma suspendării procedurii. 
#M23 
    ART. 80^1 
    Prin excep ie de la prevederile art. 200 în cadrul procedurilor având ca obiect atribuirea 
contractelor de concesiune de servicii, a contractelor de concesiune de lucrări ori a 
parteneriatelor public-privat, comisia de evaluare are obliga ia de a finaliza etapa de evaluare a 
ofertelor în termen de 35 de zile de la deschiderea ofertelor. 
 
#B 
    SEC IUNEAăaă3-a 
    Licita iaărestrâns  



 
    ART. 81 
    (1)ăProceduraădeălicita ieărestrâns ăseădesf şoar ,ădeăregul ,ăînădou ăetape: 
    a) etapa de selectareăaăcandida ilor,ăprinăaplicareaăcriteriilorădeăselec ie; 
    b)ăetapaădeăevaluareăaăofertelorădepuseădeăcandida iiăselecta i,ăprinăaplicareaăcriteriuluiădeă
atribuire. 
    (2)ăAutoritateaăcontractant ăareădreptulădeăaădecideăorganizareaăuneiăetapeăsuplimentare de 
licita ieăelectronic ,ăcazăînăcareăareăobliga iaădeăaăanun aăaceast ădecizieăînăanun ulădeăparticipareă
şiăînădocumenta iaădeăatribuire. 
    ART. 82 
    Licita iaărestrâns ăseăini iaz ăprinătransmitereaăspreăpublicare,ăînăconformitateăcuăprevederile 
art. 55,ăaăunuiăanun ădeăparticipareăprinăcareăseăsolicit ăoperatorilorăeconomiciăinteresa iă
depunerea de candidaturi. 
#M14 
    ART. 83 
    (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a 
contractului de achizi ie publică este egală sau mai mare decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), 
perioada cuprinsă între data transmiterii anun ului de participare spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene şi data-limită de depunere a candidaturilor trebuie să fie de cel 
pu in 37 de zile. 
#B 
    (2)ăÎnăcazulăînăcare,ădinămotiveădeăurgen ,ănuăpoateăfiărespectatănum rulădeăzileăprev zutălaă
alin.ă(1),ăautoritateaăcontractant ăareădreptulădeăaăacceleraăaplicarea procedurii prin reducerea 
perioadeiăprev zuteălaăalin.ă(1),ădarănuălaămaiăpu inădeă15ăzile. 
    (3)ăÎnăcazulăînăcareăanun ulădeăparticipareăesteătransmis,ăînăformatăelectronic,ăspreăpublicareăînă
JurnalulăOficialăalăUniuniiăEuropene,ăperioadaăprev zut ălaăalin.ă(1)ăseăpoateăreduceăcuă7ăzileăşiă
perioadaăprev zut ălaăalin.ă(2)ăseăpoateăreduceăcuă5ăzile. 
#M14 
    ART. 84 
    Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului 
de achizi ie publică este mai mică decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), autoritatea 
contractantă are obliga ia de a transmite anun ul de participare spre publicare în SEAP cu cel 
pu in 10 zile înainte de data-limită de depunere a candidaturilor. 
#M12 
    ART. 84^1 
    În cazul în care autoritatea contractantă publică în SEAP întreaga documenta ie de atribuire, 
este asigurat accesul direct, complet şi nerestric ionat al operatorilor economici la această 
documenta ie începând cu data publicării anun ului de participare. 
#B 
    ART. 85 
    (1) Orice operator economic are dreptul de a-şiădepuneăcandidaturaăpentruăprimaăetap ăaă
proceduriiădeălicita ieărestrâns . 
#M5 



    (2) În etapa prevăzută la art. 81 alin. (1) lit. a), autoritatea contractantă are dreptul de a 
limita numărul de candida i care vor fi selecta i pentru a depune oferte, cu condi ia să existe un 
număr suficient de candida i disponibili. Atunci când selectează candida ii, autoritatea 
contractantă are obliga ia de a aplica criterii obiective şi nediscriminatorii, utilizând în acest 
scop numai criteriile de selec ie prevăzute în anun ul de participare. 
#B 
    (3)ăAutoritateaăcontractant ăareăobliga iaădeăaăindicaăînăanun ulădeăparticipareăcriteriileădeă
selec ieăşiăregulileăaplicabile,ănum rulăminimăalăcandida ilorăpeăcareăinten ioneaz ăs -i selecteze 
şi,ădac ăesteăcazul,ănum rulămaximăalăacestora. 
#M9 
    (4) Numărul minim al candida ilor, indicat în anun ul de participare prevăzut la alin. (3), 
trebuie să fie suficient pentru a asigura o concuren ă reală şi, în orice situa ie, nu poate fi mai 
mic de 5. 
#M19 
    (5) Prevederile art. 78 şi 79 se aplică în mod corespunzător, raportându-se la data-limită de 
depunere a candidaturilor. 
#B 
    ART. 86 
    (1)ăNum rulădeăcandida iăselecta iădup ăprimaăetap ăaălicita ieiărestrânseătrebuieăs ăfieăcelăpu ină
egalăcuănum rulăminimăindicatăînăanun ulădeăparticipare. 
    (2)ăÎnăcazulăînăcareănum rulăcandida ilorăcareăîndeplinescăcriteriileădeăselec ieăesteămaiămică
decâtănum rulăminimăindicatăînăanun ulădeăparticipare,ăautoritateaăcontractant ăare dreptul: 
    a)ăfieădeăaăanulaăproceduraădeălicita ieărestrâns ; 
#M9 
    b) fie de a continua procedura de licita ie restrânsă numai cu acel/acei candidat/candida i 
care îndeplineşte/îndeplinesc criteriile solicitate. 
#M23 
    ART. 86^1 
    În cadrul procedurilor având ca obiect atribuirea contractelor de concesiune de servicii, a 
contractelor de concesiune de lucrări ori a parteneriatelor public-privat, comisia de evaluare are 
obliga ia de a finaliza etapa de selectare a candida ilor în termen de 15 zile de la data-limită de 
depunere a candidaturilor. 
#B 
    ART. 87 
    (1)ăAutoritateaăcontractant ăareăobliga iaădeăaătransmiteăconcomitentăoăinvita ieădeăparticipareă
laăetapaăaădouaăaăproceduriiădeălicita ieărestrâns ătuturorăcandida ilorăselecta i. 
    (2)ăEsteăinterzis ăinvitareaălaăetapaăaădouaăaălicita ieiărestrânseăaăunuiăoperatorăeconomicăcareă
nuăaădepusăcandidaturaăînăprimaăetap ăsauăcareănuăaăîndeplinităcriteriileădeăselec ie. 
#M12 
    ART. 88 
    (1) Invita ia de participare trebuie să cuprindă cel pu in următoarele informa ii: 
    a) referin e privind anun ul de participare publicat; 
    b) data şi ora limită stabilite pentru depunerea ofertelor; 



    c) adresa la care se transmit ofertele; 
    d) limba sau limbile în care trebuie elaborată oferta; 
    e) adresa, data şi ora deschiderii ofertelor; 
    f) dacă este cazul, precizări referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii 
economici trebuie să le prezinte în scopul verificării declara iilor sau completării documentelor, 
prezentate în prima etapă pentru demonstrarea capacită ii tehnice şi economico-financiare. 
    (2) În cazul în care documenta ia de atribuire este accesibilă direct prin mijloace electronice 
în SEAP, autoritatea contractantă are obliga ia de a include şi în invita ia de participare 
informa ii privind modul de accesare a documenta iei respective. 
    (3) În cazul în care ataşarea documenta iei de atribuire în SEAP nu este posibilă din motive 
tehnice, autoritatea contractantă are obliga ia de a transmite invita ia de participare înso ită de 
un exemplar al documenta iei de atribuire tuturor candida ilor selecta i. 
#M14 
    ART. 89 
    (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a 
contractului de achizi ie publică este egală sau mai mare decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), 
autoritatea contractantă are obliga ia de a transmite invita ia de participare cu cel pu in 40 de 
zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor. 
#B 
    (2)ăÎnăcazulăînăcareăautoritateaăcontractant ăaăpublicatăunăanun ădeăinten ieăreferitorălaă
contractulădeăachizi ieăpublic ăceăurmeaz ăs ăfieăatribuit,ăaceastaăareădreptulădeăaăreduceăperioadaă
prev zut ălaăalin.ă(1)ăpân ălaă36ădeăzile,ădeăregul ,ăşiăînăniciăunăcazăpân ălaămaiăpu inădeă22ădeă
zile. 
    (3)ăReducereaăprev zut ălaăalin.ă(2)ăesteăpermis ăînăcazulăînăcareăanun ulădeăinten ieăaăcon inută
toateăinforma iileăcareăsuntăprev zuteăpentruăanun ulădeăparticipareă- înăm suraăînăcareăacesteaă
sunt cunoscuteălaădataăpublic riiăanun uluiădeăinten ieă- şiăaăfostătransmisăspreăpublicareăcuăcelă
multă12ăluniăşiăcuăcelăpu ină52ădeăzileăînainteădeădataătransmiteriiăspreăpublicareăaăanun uluiădeă
participare. 
    (4)ăÎnăcazulăînăcareăautoritateaăcontractant ăpublic  înăSEAPăîntreagaădocumenta ieădeăatribuireă
şiăpermite,ăîncepândăcuădataăpublic riiăanun uluiădeăparticipare,ăaccesulădirectăşiănerestric ionatăală
operatorilorăeconomiciălaăaceast ădocumenta ie,ăatunciăaceastaăareădreptulădeăaăreduceăperioadaă
prev zut ălaăalin. (1) cu 5 zile. 
    (5)ăReducereaăprev zut ălaăalin.ă(4)ăesteăpermis ănumaiăînăcazulăînăcareăanun ulădeăparticipareă
con ineăpreciz riăprivindăadresaădeăInternetălaăcareădocumenta iaădeăatribuireăesteădisponibil . 
#M9 
    (6) În cazul în care, din motive de urgen ă, nu pot fi respectate numărul de zile prevăzut la 
alin. (1) şi (2), precum şi cel rezultat în urma aplicării prevederilor alin. (4), autoritatea 
contractantă are dreptul de a accelera aplicarea procedurii prin reducerea perioadei respective, 
dar nu la mai pu in de 10 zile. 
#M14 
    ART. 90 
    (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a 
contractului de achizi ie publică este mai mică decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), 



autoritatea contractantă are obliga ia de a transmite invita ia de participare cu cel pu in 15 zile 
înainte de data-limită de depunere a ofertelor. 
#B 
    (2)ăÎnăcazulăînăcareăautoritateaăcontractant ăpublic ăînăSEAPăîntreagaădocumenta ieădeăatribuireă
şiăpermite,ăîncepândăcuădataăpublic riiăanun uluiădeăparticipare,ăaccesulădirectăşiănerestric ionatăală
operatorilorăeconomiciălaăaceast ădocumenta ie,ăatunciăaceastaăareădreptulădeăaăreduceăperioadaă
prev zut ălaăalin.ă(1)ăcuăînc ă5ăzile. 
    (3)ăReducereaăprev zut ălaăalin.ă(2)ăesteăpermis ănumaiăînăcazulăînăcareăanun ulădeăparticipareă
con ineăpreciz riăprivindăadresaădeăInternetălaăcareădocumenta iaădeăatribuireăesteădisponibil . 
#M9 
    (4) *** Abrogat 
#B 
    ART. 91 
    (1)ăOriceăcandidatăselectatăareădreptulădeăaăsolicitaăclarific riăprivindădocumenta iaădeăatribuire. 
    (2)ăAutoritateaăcontractant ăareăobliga iaădeăaăr spunde,ăînămodăclar,ăcompletăşiăf r ă
ambiguit i,ăcâtămaiărepedeăposibil,ălaăoriceăclarificareăsolicitat ,ăîntr-oăperioad ăcareănuătrebuieăs ă
dep şeasc ,ădeăregul ,ă3ăzileălucr toareădeălaăprimireaăuneiăastfelădeăsolicit riădinăparteaă
operatorului economic. 
    (3)ăAutoritateaăcontractant ăareăobliga iaădeăaătransmiteăr spunsurileă- înso iteădeăîntreb rileă
aferente - c treăto iăcandida iiăselecta i,ăluândăm suriăpentruăaănuădezv luiăidentitateaăceluiăcareăaă
solicitatăclarific rileărespective. 
#M11 
    ART. 92 
    (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 91 alin. (2), în măsura în care clarificările sunt 
solicitate în timp util, răspunsul autorită ii contractante la aceste solicitări trebuie să fie transmis 
nu mai târziu de 6 zile înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor. În cazul 
accelerării procedurii de licita ie restrânsă, răspunsul autorită ii contractante trebuie să fie 
transmis nu mai târziu de 4 zile înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor. 
#M19 
    (2) În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, 
punând astfel autoritatea contractantă în imposibilitatea de a respecta termenul prevăzut la alin. 
(1), aceasta din urmă va răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care se respectă, în 
mod cumulativ, următoarele: 
    a) perioada necesară pentru elaborarea şi transmiterea răspunsului face posibilă primirea 
acestuia de către operatorii economici înainte de data-limită de depunere a ofertelor; 
    b) răspunsul nu modifică informa iile deja publicate/ transmise, nu afectează modul de 
elaborare a ofertelor şi nici nu devine necesară publicarea unei erate. 
    (3) Reprezintă abateri grave de la prevederile legislative în sensul art. 209 alin. (1) lit. c) 
următoarele: 
    a) cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, 
punând astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenul prevăzut la alin. 
(1), şi prin răspunsul la solicitarea de clarificare se modifică informa iile deja publicate, se 
afectează modul de elaborare a ofertelor şi devine necesară publicarea unei erate; 



    b) cazul în care autoritatea contractantă constată din oficiu că sunt necesare clarificări cu 
privire la documenta ia de atribuire, fiind pusă în imposibilitate de a respecta termenul prevăzut 
la alin. (1), şi prin clarificarea adusă se modifică informa iile deja publicate, se afectează modul 
de elaborare a ofertelor şi devine necesară publicarea unei erate. 
#M7 
    ART. 93 
    Autoritatea contractantă are obliga ia de a deschide ofertele la data, ora şi adresa indicate în 
invita ia de participare, în măsura în care nu a devenit incidentă obliga ia privind decalarea 
termenului de depunere a ofertelor, conform prevederilor art. 72 sau ca urmare a depunerii unei 
contesta ii. 
#M23 
    ART. 93^1 
    Prin excep ie de la prevederile art. 200 în cadrul procedurilor având ca obiect atribuirea 
contractelor de concesiune de servicii, a contractelor de concesiune de lucrări ori a 
parteneriatelor public-privat, comisia de evaluare are obliga ia de a finaliza etapa de evaluare a 
ofertelor în termen de 35 de zile de la deschiderea ofertelor. 
 
#B 
    SEC IUNEAăaă4-a 
    Dialogul competitiv 
 
    ART. 94 
    Autoritateaăcontractant ăareădreptulădeăaăaplicaăproceduraădeădialogăcompetitivăpentruă
atribuireaăunuiăcontractădeăachizi ieăpublic ădac ăseăîndeplinesc,ăînămodăcumulativ,ăurm toareleă
condi ii: 
    a)ăcontractulăînăcauz ăesteăconsideratăaăfiădeăcomplexitateădeosebit ; 
    b)ăaplicareaăproceduriiădeălicita ieădeschis ăsauărestrâns ănuăarăpermiteăatribuireaăcontractuluiă
deăachizi ieăpublic ăînăcauz . 
    ART. 95 
    În sensul prevederilor art. 94 lit.ăa),ăcontractulădeăcomplexitateădeosebit ăesteăconsideratăacelă
contractădeăachizi ieăpublic ăpentruăcareăautoritateaăcontractant ănuăeste,ăînămodăobiectiv,ăînă
m sur : 
    a)ăs ădefineasc ăspecifica iileătehniceăcapabileăs ăîiăsatisfac ănecesit ileăşiăexigen ele;ăşi/sau 
    b)ăs ăstabileasc ămontajulăfinanciarăşi/sauăcadrulăjuridicădeăimplementareăaăproiectului. 
    ART. 96 
    Proceduraădeădialogăcompetitivăseădesf şoar ăînătreiăetape: 
    a)ăetapaădeăpreselec ieăaăcandida ilor; 
    b)ăetapaădeădialogăcuăcandida iiăadmişiăînăurmaăpreselec iei,ăpentruăidentificareaă
solu iei/solu iilorăapteăs ăr spund ănecesit ilorăautorit iiăcontractanteăşiăînăbazaăc reia/c roraă
candida iiăvorăelaboraăşiăvorădepuneăofertaăfinal ; 
    c) etapa de evaluare a ofertelor finale depuse. 
    ART. 97 



    Dialogulăcompetitivăseăini iaz ăprinătransmitereaăspreăpublicare,ăînăconformitateăcuăprevederileă
art. 55,ăaăunuiăanun ădeăparticipareăprinăcareăseăsolicit ăoperatorilorăeconomiciăinteresa iă
depunerea de candidaturi. 
#M14 
    ART. 98 
    (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a 
contractului de achizi ie publică este egală sau mai mare decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), 
perioada cuprinsă între data transmiterii anun ului de participare spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene şi data-limită de depunere a candidaturilor trebuie să fie de cel 
pu in 37 de zile. 
#B 
    (2) În cazul în careăanun ulădeăparticipareăesteătransmisăînăformatăelectronicăspreăpublicareăînă
JurnalulăOficialăalăUniuniiăEuropene,ăperioadaăprev zut ălaăalin.ă(1)ăseăpoateăreduceăcuă7ăzile. 
#M14 
    ART. 99 
    Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului 
de achizi ie publică este mai mică decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), autoritatea 
contractantă are obliga ia de a transmite anun ul de participare spre publicare în SEAP cu cel 
pu in 20 de zile înainte de data-limită de depunere a candidaturilor. 
#B 
    ART. 100 
    Orice operator economic are dreptul de a-şiădepuneăcandidaturaăpentruăaăparticipaălaăproceduraă
de dialog competitiv. 
#M5 
    ART. 101 
    (1) Atunci când preselectează candida ii, autoritatea contractantă are obliga ia de a aplica 
criterii obiective şi nediscriminatorii, utilizând în acest scop numai criteriile de preselec ie 
prevăzute în anun ul de participare. 
#B 
    (2)ăAutoritateaăcontractant ăareăobliga iaădeăaăindicaăînăanun ulădeăparticipareăcriteriile de 
preselec ieăşiăregulileăaplicabile,ănum rulăminimăalăcandida ilorăpeăcareăinten ioneaz ăs ăîiă
preselectezeăşi,ădac ăesteăcazul,ănum rulămaximăalăacestora. 
#M9 
    (3) Numărul minim al candida ilor, indicat în anun ul de participare prevăzut la alin. (2), 
trebuie să fie suficient pentru a asigura o concuren ă reală şi, în orice situa ie, nu poate fi mai 
mic de 3. 
#M19 
    (4) Prevederile art. 78 şi 79 se aplică în mod corespunzător, raportându-se la data-limită de 
depunere a candidaturilor. 
#B 
    ART. 102 
    (1)ăNum rulădeăcandida iăadmişiăînăceaăde-aădouaăetap ăaădialoguluiăcompetitivătrebuieăs ăfieă
celăpu inăegalăcuănum rulăminimăindicatăînăanun ulădeăparticipare. 



    (2)ăÎnăcazulăînăcareănum rulăcandida ilorăcareăîndeplinescăcriteriileădeăpreselec ieăesteămaiămică
decâtănum rulăminimăindicatăînăanun ulădeăparticipare,ăautoritateaăcontractant ăareădreptul: 
    a) fie de a anula procedura de dialog competitiv; 
#M9 
    b) fie de a continua procedura de dialog competitiv numai cu acel/acei candidat/candida i 
care îndeplineşte/îndeplinesc criteriile solicitate. 
#M23 
    ART. 102^1 
    În cadrul procedurilor având ca obiect atribuirea contractelor de concesiune de servicii, a 
contractelor de concesiune de lucrări ori a parteneriatelor public-privat, comisia de evaluare are 
obliga ia de a finaliza etapa de preselec ie a candida ilor în termen de 15 zile de la data-limită 
de depunere a candidaturilor. 
#B 
    ART. 103 
    (1)ăAutoritateaăcontractant ăareăobliga iaădeăaătransmite,ăconcomitent,ăoăinvita ieădeăparticipareă
laăetapaăaădouaăaăproceduriiădeădialogăcompetitivătuturorăcandida ilorăadmişi. 
    (2)ăEsteăinterzis ăinvitareaălaăetapaăaădouaăaădialoguluiăcompetitivăaăunuiăoperatorăeconomică
careănuăaădepusăcandidaturaăînăprimaăetap ăsauăcareănuăaăîndeplinităcriteriileădeăpreselec ie. 
    ART. 104 
    (1)ăInvita iaădeăparticipareătrebuie s ăcuprind ăcelăpu inăurm toareleăinforma ii: 
    a)ăreferin eăprivindăanun ulădeăparticipareăpublicat; 
#M5 
    b) adresa la care va avea loc dialogul, precum şi data şi ora lansării acestuia; 
#B 
    c) limba/limbile în care se va derula dialogul; 
    d) dac ăesteăcazul,ăpreciz riăreferitoareălaădocumenteleăsuplimentareăpeăcareăoperatoriiă
economiciătrebuieăs ăleăprezinteăînăscopulăverific riiădeclara iilorăsauăcomplet riiădocumentelor,ă
prezentateăînăprimaăetap ăpentruădemonstrareaăcapacit iiătehniceăşiăeconomico-financiare. 
    (2)ăAutoritateaăcontractant ăareăobliga iaădeăaătransmiteăinvita iaădeăparticipareăînso it ădeăună
exemplarăalădocumenta ieiădeăatribuire,ăcareăvaăincludeăşiădocumenta iaădescriptiv . 
    (3)ăÎnăcazulăînăcareădocumenta iaădeăatribuireăesteăaccesibil ădirectăprinămijloaceăelectroniceăînă
SEAP,ăautoritateaăcontractant ăareăobliga iaădeăaăincludeăînăinvita iaădeăparticipareăinforma iiă
privindămodulădeăaccesareăaădocumenta ieiărespective. 
    ART. 105 
    (1)ăAutoritateaăcontractant ăareăobliga iaădeăaăincludeăînăcadrulădocumenta ieiădescriptiveăcelă
pu inăoădescriereăaănecesit ilor,ăobiectivelorăşiăconstrângerilorăautorit iiăcontractante,ăpeăbazaă
c roraăseăvaăderulaădialogulăpentruăidentificareaăsolu iilorăviabile,ăprecumăşi,ădac ăesteăcazul,ă
primeleăcareăvorăfiăacordateăparticipan ilorălaădialog. 
    (2)ăAutoritateaăcontractant ăareădreptulăs ăprevad ăînăcadrulădocumenta ieiădescriptiveă
posibilitatea de a realiza dialogul în runde succesive, cu scopul deăaăreduceănum rulădeăsolu iiă
discutate.ăReducereaăsuccesiv ăaăsolu iilorădiscutateăseărealizeaz ănumaiăpeăbazaăfactorilorădeă
evaluareăcareăauăfostăstabili iăînădocumenta iaădeăatribuire. 
    ART. 106 



    (1)ăAutoritateaăcontractant ăderuleaz ădialogulăcu fiecare candidat admis, în parte. În cadrul 
acestuiădialogăseădiscut ăop iunileăreferitoareălaăaspecteleătehnice,ămontajeăfinanciare,ămodădeă
rezolvareăaăunorăproblemeălegateădeăcadrulăjuridic,ăprecumăşiăoriceăalteăelementeăaleăviitoruluiă
contract, astfel încâtăsolu iileăidentificateăs ăcorespund ănecesit ilorăobiectiveăaleăautorit iiă
contractante. 
    (2)ăPeădurataădialogului,ăautoritateaăcontractant ăareăobliga iaădeăaăasiguraăaplicareaă
principiuluiătratamentuluiăegalăfa ădeăto iăparticipan ii.ăÎnăacestăsens,ăautoritateaăcontractant ănuă
areădreptulădeăaăfurnizaăinforma iiăîntr-oămanier ădiscriminatorie,ăcareăarăputeaăcreaăunuia/unoraă
dintreăparticipan iăunăavantajăsuplimentarăînăraportăcuăceilal i. 
    (3)ăAutoritateaăcontractant ăareăobliga iaădeăaănu dezv lui,ăf r ăacordulăparticipantuluiăînă
cauz ,ăsolu iaăpropus ăşiăalteăinforma iiăconfiden ialeăprezentateădeăacesta. 
    (4)ăAutoritateaăcontractant ăderuleaz ădialogulăpân ăcândăidentific ăsolu ia/solu iileă
corespunz toareănecesit ilorăsaleăobiective. 
    (5)ăDup ăceăaădeclaratăînchis ăetapaădeădialogăşiăaăanun atăparticipan iiăcuăprivireălaăacestă
aspect,ăautoritateaăcontractant ăareăobliga iaădeăaăinvitaăparticipan iiăselecta iăs ădepun ăofertaă
final ,ăofert ăcareăseăelaboreaz ăpeăbazaăsolu iei/solu iilorăidentificateăînăcursulăacesteiăetapeăşiă
careătrebuieăs ăcon in ătoateăelementeleănecesareăprinăcareăseăprezint ămodulădeăîndeplinireăaă
viitorului contract. 
#M23 
    ART. 106^1 
    În cadrul procedurilor având ca obiect atribuirea contractelor de concesiune de servicii, a 
contractelor de concesiune de lucrări ori a parteneriatelor public-privat, comisia de evaluare are 
obliga ia de a finaliza etapa de dialog în termen de 120 de zile de la transmiterea invita iei de 
participare la dialog. 
#B 
    ART. 107 
    (1)ăAutoritateaăcontractant ăareăobliga iaădeăaătransmiteăinvita iaădeădepunereăaăoferteiăfinaleăcuă
unănum răsuficientădeăzileăînainteădeădataălimit ădeădepunereăaăofertelor,ăastfelăîncâtăfiecareă
participantăselectatăs ăbeneficiezeădeăoăperioad ărezonabil ăpentruăelaborareaăoferteiăfinale. 
    (2)ăPerioadaăacordat ăpentruăelaborareaăoferteiăfinaleănuătrebuieăs ăfieămaiămic ădecâtăoă
perioad ăminim ăstabilit ădeăcomunăacordăcuăparticipan iiăselecta iăpeăparcursulăderul riiăceleiăde-
a doua etape a procedurii de dialog competitiv. 
    ART. 108 
    Invita iaădeădepunereăaăoferteiăfinaleătrebuieăs ăcuprind ăcelăpu inăurm toareleăinforma ii: 
    a)ăreferin eăprivindăanun ulădeăparticipareăpublicat; 
#M5 
    b) data şi ora limită stabilite pentru depunerea ofertelor; 
#B 
    c) adresa la care se transmit ofertele; 
    d)ălimbaăsauălimbileăînăcareătrebuieăelaborat ăoferta; 
#M5 
    e) adresa, data şi ora deschiderii ofertelor; 
#B 



    f)ădac ăesteăcazul,ăpreciz riăreferitoareălaădocumenteleăsuplimentareăpeăcareăoperatorii 
economiciătrebuieăs ăleăprezinteăînăscopulăverific riiădeclara iilorăsauăcomplet riiădocumentelor,ă
prezentateăînăprimaăetap ăpentruădemonstrareaăcapacit iiătehniceăşiăeconomico-financiare. 
    ART. 109 
    (1)ăPeăparcursulăetapeiădeăevaluare,ăautoritateaăcontractant ăareădreptulădeăaăsolicitaăclarific ri,ă
detalieriăşiănuan riăaleăofertei.ăEvaluareaăofertelorăseărealizeaz ăpeăbazaăcriteriilorăprev zuteăînă
documenta iaădeăatribuire,ăiarăofertaăcâştig toareăseăstabileşteăconformăprevederilorăart. 198 alin. 
(2). 
    (2)ăAutoritateaăcontractant ăareădreptulădeăaăsolicitaăofertantuluiăidentificatăc ăaădepusăceaămaiă
avantajoas ăofert ădinăpunctădeăvedereăeconomicăs ăreconfirmeăanumiteăelementeăaleăoferteiăsauă
anumite angajamente asumate în cadrul acesteia. 
    (3)ăÎnăoricareădintreăsitua iileăprev zuteălaăalin.ă(1)ăsauă(2),ăclarific rile,ădetalierile,ănuan rile,ă
informa iileăsuplimentareăsauăreconfirm rileăprezentateănuătrebuieăs ăconduc ălaămodific riăaleă
caracteristicilorădeăbaz ăaleăoferteiăsauăaleăsolu iilorăcareăauăstatălaăbazaălans riiăinvita ieiădeă
depunereăaăofertelorăfinale,ămodific riăcareăarădeterminaădistorsionareaăconcuren eiăsauăcreareaă
unuiăavantajăsuplimentarăînăraportăcuăceilal iăofertan i. 
#M23 
    ART. 109^1 
    Prin excep ie de la prevederile art. 200 în cadrul procedurilor având ca obiect atribuirea 
contractelor de concesiune de servicii, a contractelor de concesiune de lucrări ori a 
parteneriatelor public-privat, comisia de evaluare are obliga ia de a finaliza etapa de evaluare a 
ofertelor finale în termen de 35 de zile de la deschiderea ofertelor. 
 
#B 
    SEC IUNEAăaă5-a 
    Negociereaăcuăpublicareaăprealabil ăaăunuiăanun ădeăparticipare 
 
#M1 
    ART. 110 
    (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere, cu publicarea 
prealabilă a unui anun  de participare, în următoarele cazuri: 
#M5 
    a) atunci când, în urma aplicării licita iei deschise, licita iei restrânse, dialogului competitiv 
sau a cererii de oferte, nu a fost depusă nicio ofertă sau au fost depuse numai oferte 
inacceptabile ori neconforme. Aplicarea procedurii de negociere în acest caz este posibilă numai 
după anularea procedurii ini iale de licita ie deschisă, licita ie restrânsă, dialog competitiv sau 
cerere de oferte şi numai dacă cerin ele ini iale prevăzute în documenta ia de atribuire nu sunt 
modificate substan ial; 
#B 
    b)ăînăsitua iiăexcep ionale,ătemeinicămotivate,ăatunciăcândănaturaă
lucr rilor/produselor/serviciilor sau riscurile implicate de executarea/livrarea/prestarea acestora 
nuăpermităoăestimareăini ial ăglobal ăaăpre uluiăviitoruluiăcontractădeăachizi ieăpublic ; 



    c)ăatunciăcândăserviciileăcareăurmeaz ăs ăfieăachizi ionate,ăîndeosebiăserviciileăfinanciare, astfel 
cumăsuntăacesteaăprev zuteăînăcategoriaă6ădinăanexa nr. 2A, sau serviciile intelectuale, cum ar fi 
celeăcareăimplic ăproiectareaălucr rilor,ăsuntădeăaşaănatur ăîncâtăcaietulădeăsarciniănuăpoateăfiă
elaborat cu precizia pe care o impune atribuireaăunuiăcontractădeăachizi ieăpublic ăprinăaplicareaă
licita ieiădeschiseăsauălicita ieiărestrânse; 
    d)ăatunciăcândălucr rileăceăurmeaz ăaăfiăexecutateăsuntănecesareăexclusivăînăscopulăcercet riiă
ştiin ifice,ăexperiment riiăsauădezvolt riiătehnologice,ăşiănumaiădac ăacesteaănuăseărealizeaz ă
pentruăob inereaăunuiăprofităşiăniciănuăurm rescăacoperireaăcosturilorăaferente. 
    (2)ăÎnăcazurileăprev zuteălaăalin.ă(1)ălit.ăa),ăautoritateaăcontractant ăareădreptulădeăaănuătransmiteă
spreăpublicareăanun ulădeăparticipareădac ăinvit ălaănegocieriănumaiăşiăpeăto iăaceiăofertan iăcareăauă
îndeplinităcriteriileădeăcalificareăşiăselec ieăînăcadrulăproceduriiăanterioareăşiăcareăauădepusăoferteă
conformăregulilorăformaleăprev zuteăînădocumenta iaădeăatribuire. 
    ART. 111 
    Înăcazulăprev zutălaăart. 110 alin.ă(1)ălit.ăa),ăautoritateaăcontractant ăareădreptulădeăaădecideă
organizareaăuneiăetapeăfinaleădeălicita ieăelectronic ,ăcazăînăcareăareăobliga iaădeăaăanun aăaceast ă
decizieăînăanun ulădeăparticipareăşiăînădocumenta iaădescriptiv . 
    ART. 112 
    Negociereaăcuăpublicareaăprealabil ăaăunuiăanun ădeăparticipareăseăini iaz ăprinătransmitereaă
spre publicare, în conformitate cu prevederile art. 55,ăaăunuiăanun ădeăparticipare,ăprinăcareăseă
solicit ăoperatorilorăeconomiciăinteresa iădepunereaădeăcandidaturi. 
#M14 
    ART. 113 
    (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a 
contractului de achizi ie publică este egală sau mai mare decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), 
perioada cuprinsă între data transmiterii anun ului de participare spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene şi data-limită de depunere a candidaturilor trebuie să fie de cel 
pu in 37 de zile. 
#B 
    (2)ăÎnăcazulăînăcare,ădinămotiveădeăurgen ,ănum rulădeăzileăprev zutălaăalin.ă(1)ănuăpoateăfiă
respectat,ăautoritateaăcontractant ăareădreptulădeăaăacceleraăaplicareaăproceduriiăprinăreducereaă
perioadeiăprev zuteălaăalin.ă(1),ădarănuălaămaiăpu inădeă15 zile. 
    (3)ăÎnăcazulăînăcareăanun ulădeăparticipareăesteătransmisăînăformatăelectronicăspreăpublicareăînă
JurnalulăOficialăalăUniuniiăEuropene,ăperioadaăprev zut ălaăalin.ă(1)ăseăpoateăreduceăcuă7ăzileăşiă
perioadaăprev zut ălaăalin.ă(2)ăseăpoateăreduceăcu 5 zile. 
#M14 
    ART. 114 
    Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului 
de achizi ie publică este mai mică decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), autoritatea 
contractantă are obliga ia de a transmite anun ul de participare spre publicare în SEAP cu cel 
pu in 10 zile înainte de data-limită de depunere a candidaturilor. 
#B 
    ART. 115 



    (1)ăOriceăoperatorăeconomicăareădreptulădeăaăsolicitaăşiădeăaăob ineăunăexemplarăală
documenta ieiădescriptive. 
#M11 
    (2) În cazul prevăzut la art. 40 alin. (2), autoritatea contractantă are obliga ia de a pune 
documenta ia descriptivă la dispozi ia operatorului economic cât mai repede posibil, într-o 
perioadă care nu trebuie să depăşească 4 zile de la primirea unei solicitări din partea acestuia. 
#B 
    (3)ăDocumenta iaădescriptiv ătrebuieăs ăcon in ăoădescriereăaănecesit ilor,ăobiectivelorăşiă
constrângerilorăautorit iiăcontractante,ăpeăbazaăc roraăseăvorăderulaănegocierile. 
    ART. 116 
    (1) Orice operator economic are dreptul de a-şiădepuneăcandidatura pentru a participa la 
proceduraădeănegociereăcuăpublicareaăprealabil ăaăunuiăanun ădeăparticipare. 
#M5 
    (2) Atunci când preselectează candida ii, autoritatea contractantă are obliga ia de a aplica 
criterii obiective şi nediscriminatorii, utilizând în acest scop numai criteriile de preselec ie 
prevăzute în anun ul de participare. 
#B 
    (3)ăAutoritateaăcontractant ăareăobliga iaădeăaăindicaăînăanun ulădeăparticipareăcriteriileădeă
preselec ieăşiăregulileăaplicabile,ănum rulăminimăalăcandida ilorăpeăcareăinten ioneaz ăs ăîiă
preselectezeăşi,ădac ăesteăcazul,ănum rulămaximăalăacestora. 
#M9 
    (4) Numărul minim al candida ilor, indicat în anun ul de participare prevăzut la alin. (3), 
trebuie să fie suficient pentru a asigura o concuren ă reală şi, în orice situa ie, nu poate fi mai 
mic de 3. 
#M19 
    (5) Prevederile art. 78 şi 79 se aplică în mod corespunzător, raportându-se la data-limită de 
depunere a candidaturilor. 
#B 
    ART. 117 
    (1)ăNum rulădeăcandida iăpreselecta iătrebuieăs ăfieăcelăpu inăegalăcuănum rulăminimăindicatăînă
anun ulădeăparticipare. 
    (2)ăÎnăcazulăînăcareănum rulăcandida ilorăcareăîndeplinescăcriteriileădeăpreselec ieăesteămaiămică
decâtănum rulăminimăindicatăînăanun ulădeăparticipare,ăautoritateaăcontractant ăareădreptul: 
    a) fieădeăaăanulaăproceduraădeănegociereăcuăpublicareaăprealabil ăaăunuiăanun ădeăparticipare; 
#M9 
    b) fie de a continua procedura de negociere cu publicarea prealabilă a unui anun  de 
participare numai cu acel/acei candidat/candida i care îndeplineşte/îndeplinesc criteriile 
solicitate. 
#M23 
    ART. 117^1 
    În cadrul procedurilor având ca obiect atribuirea contractelor de concesiune de servicii, a 
contractelor de concesiune de lucrări ori a parteneriatelor public-privat, comisia de evaluare are 



obliga ia de a finaliza etapa de preselec ie a candida ilor în termen de 15 zile de la data-limită 
de depunere a candidaturilor. 
#B 
    ART. 118 
    (1)ăAutoritateaăcontractant ăareăobliga iaădeăaătransmite,ăconcomitent,ăoăinvita ieădeăparticipareă
laăetapaăaădouaăaăproceduriiădeănegociereăcuăpublicareaăprealabil ăaăunuiăanun ădeăparticipareă
tuturorăcandida ilorăpreselecta i. 
    (2)ăEsteăinterzis ăinvitareaălaăetapaăaădouaăaăproceduriiădeănegociereăaăunuiăoperatorăeconomică
careănuăaădepusăcandidaturaăînăprimaăetap ăsauăcareănuăaăîndeplinităcriteriileădeăpreselec ie. 
    ART. 119 
    Invita iaădeăparticipareătrebuieăs ăcuprind ăcelăpu inăurm toareleăinforma ii: 
    a)ăreferin eăprivindăanun ulădeăparticipareăpublicat; 
#M5 
    b) adresa la care vor avea loc negocierile, precum şi data şi ora lansării acestora; 
#M1 
    c) limba/limbile în care se vor derula negocierile; 
#B 
    d)ădac ăesteăcazul,ăpreciz riăreferitoareălaădocumenteleăsuplimentareăpeăcareăoperatoriiă
economiciătrebuieăs ăleăprezinteăînăscopulăverific riiădeclara iilorăsauăcomplet riiădocumentelor,ă
prezentateăînăprimaăetap ăpentruădemonstrareaăcapacit iiătehniceăşiăeconomico-financiare; 
    e)ăinforma iiădetaliateăşiăcompleteăprivindăcriteriulădeăatribuireăaplicatăpentruăstabilireaăoferteiă
câştig toare,ăcorespunz torăprevederilorăcap. V sec iuneaăaă3-a. 
#M11 
    ART. 119^1 
    (1) Orice candidat selectat are dreptul de a solicita clarificări privind documenta ia 
descriptivă. 
    (2) Autoritatea contractantă are obliga ia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără 
ambiguită i, cât mai repede posibil, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie 
să depăşească, de regulă, 3 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea 
operatorului economic. 
    (3) Autoritatea contractantă are obliga ia de a transmite răspunsurile - înso ite de întrebările 
aferente - către to i candida ii selecta i, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care 
a solicitat clarificările respective. 
#M11 
    ART. 119^2 
    (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 119^1 alin. (2), în măsura în care clarificările sunt 
solicitate în timp util, răspunsul autorită ii contractante la aceste solicitări trebuie să fie transmis 
nu mai târziu de 6 zile înainte de data-limită stabilită pentru începerea negocierilor. În cazul 
accelerării procedurii de negociere, răspunsul autorită ii contractante trebuie să fie transmis nu 
mai târziu de 4 zile înainte de data-limită stabilită pentru începerea negocierilor. 
#M19 
    (2) În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, 
punând astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenul prevăzut la alin. 



(1), aceasta din urmă răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care se respectă, în mod 
cumulativ, următoarele: 
    a) perioada necesară pentru elaborarea şi transmiterea răspunsului face posibilă primirea 
acestuia de către operatorii economici înainte de data-limită de începere a negocierilor; 
    b) răspunsul nu modifică informa iile deja publicate/transmise, nu afectează modul de 
elaborare a ofertelor şi, după caz, nici nu devine necesară publicarea unei erate. 
    (3) Reprezintă abateri grave de la prevederile legislative în sensul art. 209 alin. (1) lit. c) 
următoarele: 
    a) cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, 
punând astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenul prevăzut la alin. 
(1), şi prin răspunsul la solicitarea de clarificare se modifică informa iile deja publicate şi se 
afectează modul de elaborare a ofertelor şi, după caz, devine necesară publicarea unei erate; 
    b) cazul în care autoritatea contractantă constată din oficiu că sunt necesare clarificări cu 
privire la documenta ia de atribuire, fiind pusă în imposibilitate de a respecta termenul prevăzut 
la alin. (1), şi prin clarificarea adusă se modifică informa iile deja publicate, se afectează modul 
de elaborare a ofertelor şi, după caz, devine necesară publicarea unei erate. 
#B 
    ART. 120 
    (1)ăAutoritateaăcontractant ăderuleaz ănegocieriăcuăfiecareăcandidatăpreselectatăînăparte.ăÎnă
cadrulănegocierilorăseădetermin ătoateăaspecteleătehnice,ăfinanciareăşiăjuridiceăaleăviitoruluiă
contract. 
    (2) Pe durata negocierilor,ăautoritateaăcontractant ăareăobliga iaădeăaăasiguraăaplicareaă
principiuluiătratamentuluiăegalăfa ădeăto iăcandida ii.ăÎnăacestăsens,ăautoritateaăcontractant ănuăareă
dreptulădeăaăfurnizaăinforma iiăîntr-oămanier ădiscriminatorie,ăcareăarăputea crea unuia/unora 
dintreăcandida iăunăavantajăînăraportăcuăceilal i. 
    (3)ăAutoritateaăcontractant ăareăobliga iaădeăaănuădezv lui,ăf r ăacordulăcandidatuluiăînăcauz ,ă
propunereaădeăofert ăsauăalteăinforma iiăconfiden ialeăprezentateădeăacesta. 
    ART. 121 
    (1)ăAutoritateaăcontractant ăareădreptulăs ăprevad ăînăcadrulădocumenta ieiădescriptiveă
posibilitateaădeăaădesf şuraănegocierileăînărundeăsuccesive,ăcuăscopulădeăaăreduceănum rulădeă
propuneriădeăofert ăcareăintr ăînănegociere.ăReducereaăsuccesiv ăaăpropunerilorădeăofert ăseă
realizeaz ănumaiăpeăbazaăfactorilorădeăevaluareăcareăauăfostăstabili iăînădocumenta iaădeăatribuire. 
#M9 
    (2) Autoritatea contractantă derulează negocieri până la identificarea şi stabilirea ofertei 
câştigătoare, având în vedere prevederile art. 200. 
    (3) *** Abrogat 
    (4) *** Abrogat 
#M23 
    ART. 121^1 
    Prin excep ie de la prevederile art. 200 în cadrul procedurilor având ca obiect atribuirea 
contractelor de concesiune de servicii, a contractelor de concesiune de lucrări ori a 
parteneriatelor public-privat, comisia de evaluare are obliga ia de a finaliza etapa a doua a 
procedurii de negociere în termen de 50 de zile de la data transmiterii invita iei de participare. 



 
#B 
    SEC IUNEAăaă6-a 
    Negociereaăf r ăpublicareaăprealabil ăaăunuiăanun ădeăparticipare 
 
    ART. 122 
    Autoritateaăcontractant ăareădreptulădeăaăaplicaăproceduraădeănegociereăf r ăpublicareaă
prealabil ăaăunuiăanun ădeăparticipareănumaiăînăurm toareleăcazuri: 
#M1 
    a) *** Abrogată 
#B 
    b)ăatunciăcând,ădinămotiveătehnice,ăartisticeăsauăpentruămotiveălegateădeăprotec iaăunorădrepturiă
deăexclusivitate,ăcontractulădeăachizi ieăpublic ăpoateăfiăatribuitănumaiăunuiăanumităoperatoră
economic; 
#M12 
    c) ca o măsură strict necesară, atunci când perioadele de aplicare a licita iei deschise, a 
licita iei restrânse, a negocierii cu publicarea prealabilă a unui anun  de participare sau a 
cererii de oferte nu pot fi respectate din motive de extremă urgen ă, determinate de evenimente 
imprevizibile şi care nu se datorează sub nicio formă unei ac iuni sau inac iuni a autorită ii 
contractante. Autoritatea contractantă nu are dreptul de a stabili durata contractului pe o 
perioadă mai mare decât cea necesară, pentru a face fa ă situa iei de urgen ă care a determinat 
aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anun  de participare. În 
cazuri de for ă majoră sau în cazuri temeinic motivate autoritatea contractantă are dreptul de a 
emite un ordin de începere a serviciilor/lucrărilor concomitent cu ini ierea procedurii de 
negociere fără publicarea prealabilă a unui anun  de participare; 
#B 
    d)ăatunciăcândăproduseleăceăurmeaz ăaăfiălivrateăsuntăfabricateăexclusivăînăscopulăcercet riiă
ştiin ifice,ăexperiment rii,ăstudiilorăsauădezvolt riiătehnologice,ăşiănumaiădac ăacesteaănuăseă
realizeaz ăpentruăob inereaăunuiăprofităşiăniciănuăurm rescăacoperireaăcosturilorăaferente; 
    e)ăatunciăcândăesteănecesar ăachizi ionarea,ădeălaăfurnizorulăini ial,ăaăunorăcantit iăsuplimentareă
de produse destinateăînlocuiriiăpar ialeăsauăextinderiiăechipamentelor/instala iilorălivrateăanterior,ă
şiănumaiădac ăschimbareaăfurnizoruluiăini ialăarăpuneăautoritateaăcontractant ăînăsitua iaădeăaă
achizi ionaăproduseăcare,ădatorit ăcaracteristicilorătehniceădiferiteăde cele deja existente, 
determin ăincompatibilit iăsauădificult iătehniceăsporiteădeăoperareăşiăîntre inere.ă#M11 Ca 
regulă generală, durata unor astfel de contracte, precum şi cea a contractelor reînnoite nu poate 
fi mai mare de 3 ani; 
#M5 
    f) pentru achizi ionarea de materii prime cotate la bursele de mărfuri, achizi ia acestora 
realizându-se ca urmare a tranzac iilor de pe pia a la disponibil; 
#B 
    g)ăatunciăcândăproduseleăpotăfiăachizi ionateăînăcondi iiădeosebitădeăavantajoase,ădeălaăună
operator economicăcareăîşiălichideaz ădefinitivăafacerile,ădeălaăunăjudec tor-sindic care 
administreaz ăafacerileăunuiăoperatorăeconomicăînăstareădeăfalimentăsauălichidare,ăprintr-un 



aranjament cu creditorii unui operator economic în stare de faliment sau lichidare ori printr-oăalt ă
procedur ăsimilar ăcuăceleăanterioare,ăreglementat ăprinălege; 
    h)ăatunciăcând,ăcaăurmareăaăunuiăconcursădeăsolu ii,ăcontractulădeăserviciiătrebuieăs ăfieăatribuit,ă
conformăregulilorăstabiliteăini ial,ăconcurentuluiăcâştig torăsauăunuiaădintreăconcuren iiăcâştig toriă
aiăconcursuluiărespectiv,ăînăacestădinăurm ăcaz,ăautoritateaăcontractant ăavândăobliga iaădeăaă
transmiteăinvita ieălaănegocieriătuturorăconcuren ilorăcâştig tori; 
#M15 
    i) atunci când este necesară achizi ionarea unor lucrări sau servicii suplimentare/adi ionale, 
care nu au fost incluse în contractul ini ial, dar care datorită unor circumstan e imprevizibile au 
devenit necesare pentru îndeplinirea contractului în cauză, şi numai dacă se respectă, în mod 
cumulativ, următoarele condi ii: 
    - atribuirea să fie făcută contractantului ini ial; 
    - lucrările sau serviciile suplimentare/adi ionale să nu poată fi, din punct de vedere tehnic şi 
economic, separate de contractul ini ial fără apari ia unor inconveniente majore pentru 
autoritatea contractantă sau, deşi separabile de contractul ini ial, să fie strict necesare în 
vederea îndeplinirii acestuia; 
    - valoarea cumulată a contractelor care vor fi atribuite şi a actelor adi ionale care vor fi 
încheiate pentru lucrări şi/sau servicii suplimentare ori adi ionale să nu depăşească 20% din 
valoarea contractului ini ial; 
    j) atunci când, ulterior atribuirii unui contract de lucrări sau de servicii, autoritatea 
contractantă îşi propune să achizi ioneze noi lucrări, respectiv noi servicii, care sunt similare 
lucrărilor ori serviciilor achizi ionate prin atribuirea contractului ini ial şi numai dacă se 
respectă, în mod cumulativ, următoarele condi ii: 
    - atribuirea se face contractantului ini ial, iar noile lucrări, respectiv noile servicii, constau în 
repetarea unor lucrări sau servicii similare celor prevăzute în contractul atribuit ini ial şi sunt 
conforme cu cerin ele prevăzute în caietul de sarcini elaborat cu ocazia atribuirii respectivului 
contract; 
    - contractul de lucrări/servicii ini ial a fost atribuit prin procedura de cerere de oferte/licita ie 
deschisă sau restrânsă; 
    - valoarea estimată a contractului ini ial de lucrări/servicii s-a determinat prin luarea în 
considerare inclusiv a lucrărilor/serviciilor similare care pot fi achizi ionate ulterior; 
    - în anun ul de participare la procedura aplicată pentru atribuirea contractului ini ial s-a 
precizat faptul că autoritatea contractantă are dreptul de a opta pentru achizi ionarea ulterioară 
de noi lucrări similare, respectiv noi servicii similare, de la operatorul economic a cărui ofertă 
va fi declarată câştigătoare în cadrul procedurii respective; 
    - autoritatea contractantă are dreptul de a aplica această procedură într-un interval care nu 
poate depăşi 3 ani de la atribuirea contractului ini ial. 
#M12 
    ART. 123 
    În cazul în care acest lucru este posibil, cu excep ia cazurilor prevăzute la art. 122 lit. b), e), 
g), h), i) şi j), autoritatea contractantă are obliga ia de a invita la negocieri un număr de 
operatori economici care să asigure o concuren ă reală. 
 



#B 
    SEC IUNEAăaă7-a 
    Cererea de oferte 
 
#M19 
    ART. 124 
    Peste pragul prevăzut la art. 19, autoritatea contractantă poate aplica procedura de cerere de 
oferte în cazul în care valoarea estimată, fără TVA, a contractului de achizi ie publică este mai 
mică decât echivalentul în lei al următoarelor praguri: 
    a) pentru contractul de furnizare: 130.000 euro; 
    b) pentru contractul de servicii: 130.000 euro; 
    c) pentru contractul de lucrări: 5.000.000 euro. 
#B 
    ART. 125 
    (1)ăÎncepândăcuădataădeă1ăianuarieă2007,ăcerereaădeăoferteăseăini iaz ăprinăpublicareaăînăSEAPăaă
uneiăinvita iiădeăparticipareălaăprocedura de atribuire. 
    (2)ăInvita iaădeăparticipareăcuprindeăcelăpu inăurm toareleăinforma ii: 
#M5 
    a) data şi ora limită stabilite pentru primirea ofertelor; 
#B 
    b) adresa la care se transmit ofertele; 
#M5 
    b^1) data şi ora deschiderii ofertelor; 
#B 
    c)ălimbaăsauălimbileăînăcareătrebuieăelaborat ăoferta; 
    d)ădac ăseăsolicit ăîndeplinireaăunorăcriteriiăminimeădeăcalificare,ămen ionareaăacestora; 
    e)ăoăscurt ădescriereăaăobiectuluiăcontractuluiădeăachizi ieăpublic ăceăurmeaz ăs ăfieăatribuit; 
    f)ămodulădeăob inereăaădocumenta ieiădeăatribuire; 
#M12 
    g) sursa de finan are. 
#B 
    (3)ăÎnăcazulăînăcareădocumenta iaădeăatribuireăesteăaccesibil ădirectăprinămijloaceăelectronice,ă
autoritateaăcontractant ăareăobliga iaădeăaăincludeăînăinvita iaădeăparticipareăinforma iiăprivindă
modulădeăaccesareăaădocumenta ieiărespective. 
    ART. 126 
    (1)ăPân ălaădataădeă31ădecembrieă2006ăautoritateaăcontractant ăareădreptulădeăaănuăpublicaă
invita iaădeăparticipareăînăSEAP,ăcuăcondi iaăs ăoătransmit ăc treăcelăpu ină3ăoperatoriăeconomici. 
    (2) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, autoritatea contractant ăareădreptul,ăînăcazuriătemeinică
justificate,ăs ăsoliciteăAutorit iiăNa ionaleăpentruăReglementareaăşiăMonitorizareaăAchizi iiloră
Publiceăexceptareaădeălaăobliga iaăprev zut ălaăart. 125 alin.ă(1),ăpentruăoăperioad ăcareănuăpoateă
dep şiămaiămultădeă12ăluniădeălaăintrareaăînăvigoareăaăprezenteiăordonan eădeăurgen . 



    (3)ăAutoritateaăNa ional ăpentruăReglementareaăşiăMonitorizareaăAchizi iilorăPubliceăareă
dreptulădeăaărespingeăsolicitareaădeăderogare,ăînăcazulăînăcareăjustificareaăprezentat ănu este 
pertinent . 
    ART. 127 
    (1)ăF r ăaăaduceăatingereăprevederilorăart. 71,ăînăcazulăprev zutălaăart. 125 alin. (1) autoritatea 
contractant ăareăobliga iaădeăaătransmiteăspreăpublicareăinvita iaădeăparticipareăcuăcelăpu ină10ăzileă
înainte de data limit ădeădepunereăaăofertelor. 
    (2)ăÎnăcazulăînăcareăautoritateaăcontractant ăpublic ăînăSEAPăîntreagaădocumenta ieădeăatribuireă
şiăpermite,ăîncepândăcuădataăpublic riiăinvita ieiădeăparticipare,ăaccesulădirectăşiănerestric ionatăală
operatorilor economiciălaăaceast ădocumenta ie,ăatunciăaceastaăareădreptul,ăînăcazulăatribuiriiăunuiă
contractădeăfurnizareădeăcomplexitateăredus ,ăs ăreduc ăperioadaăprev zut ălaăalin.ă(1)ăcuă4ăzile. 
#M15 
    (3) *** Abrogat 
#B 
    ART. 128 
    F r ăaăaduceăatingereăprevederilor art. 71,ăînăcazulăprev zutălaăart. 126 alin. (1) autoritatea 
contractant ăareăobliga iaădeăaătransmiteăinvita iaădeăparticipareăcuăcelăpu ină12ăzileăînainteădeădataă
limit ădeădepunereăaăofertelor. 
#M5 
    ART. 129 
    Autoritatea contractantă are obliga ia de a deschide ofertele la adresa, data şi ora indicate în 
invita ia de participare, în măsura în care nu a devenit necesară decalarea termenului de 
depunere a ofertelor, conform prevederilor de la art. 72 sau ca urmare a depunerii unei 
contesta ii. 
#B 
    ART. 130 
    (1)ăÎnăcazulăprev zutălaăart. 126 alin.ă(1),ăautoritateaăcontractant ăareăobliga iaădeăaăanulaă
proceduraădeăcerereădeăoferteădac ,ăînăurmaătransmiteriiăinvita ieiădeăparticipare,ănuăauăfostădepuseă
celăpu inădou ăoferteăcorespunz toare. 
    (2)ăÎnăcazulăprev zutălaăalin.ă(1)ădup ăanulareaăproceduriiădeăcerereădeăoferte,ăautoritateaă
contractant ăareăobliga iaăca,ăînăcazădeăaplicareăaăuneiănoiăproceduriădeăcerereădeăoferte,ăs ă
transmit ăinvita ieădeăparticipareăşiăc treăal iăoperatoriăeconomiciădeălaăcareăexist ăpremiseleă
ob ineriiădeăofert .ăÎnăcazulăînăcare,ădup ăaplicareaăuneiănoiăproceduri,ăautoritateaăcontractant ă
primeşteădoarăoăsingur ăofert ăcorespunz toare,ăaceastaăareădreptulădeăaăatribuiăcontractulădeă
achizi ieăpublic ăofertantuluiărespectiv. 
 
    SEC IUNEAăaă8-a 
    Concursulădeăsolu ii 
 
    ART. 131 
    Autoritateaăcontractant ăareădreptulădeăaăorganizaăunăconcursădeăsolu ii,ăastfelăcumăesteădescrisă
la art. 18 alin.ă(2),ăcaăoăprocedur ăindependent ,ăînăcareăconcuren iiăpotăob ineăpremiiăşi/sauăprimeă



de participare, sau ca parte a unei alte proceduri care conduce la atribuirea unui contract de 
servicii. 
    ART. 132 
    Autoritateaăcontractant ăareăobliga iaădeăaăprecizaăînăcadrulădocumenta ieiădeăconcursăoriceă
informa ie,ăcerin ,ăregul ,ăcriteriuăsauăalteleăasemenea,ănecesareăpentruăaăasiguraăpoten ialiloră
concuren iăoăinformareăcomplet ăşiăcorect ăcuăprivireălaămodulădeăaplicareăaăconcursuluiădeă
solu ii. 
    ART. 133 
    Documenta iaădeăconcursătrebuieăs ăcuprind ăcelăpu in: 
    a)ăinforma iiăgeneraleăprivindăautoritateaăcontractant ; 
    b)ăinstruc iuniăprivindădateălimit ăcareătrebuieărespectateăşiăformalit iăcareătrebuieăîndepliniteă
înăleg tur ăcuăparticipareaălaăconcurs; 
    c)ăcerin eleăminimeădeăcalificareăpeăcareăautoritateaăcontractant ăaăhot râtăs ăleăsolicite,ăprecumă
şiădocumenteleăcareăurmeaz ăs ăfieăprezentateădeăconcuren iăpentruădovedireaăîndepliniriiă
cerin elorărespective; 
    d)ăansamblulăcerin elorăpeăbazaăc roraăconcuren iiăurmeaz ăs ăelaborezeăşiăs ăprezinte 
proiectul; 
    e)ăcuantumulăpremiilorăcareăurmeaz ăs ăfieăacordate,ăînăcazulăînăcareăconcursulăesteăorganizată
caăoăprocedur ăindependent ; 
    f)ăangajamentulăautorit iiăcontractanteădeăaăîncheiaăcontractulădeăserviciiăcuăcâştig torulăsauăcuă
unul dintre câştig toriiăconcursuluiărespectiv,ăînăcazulăînăcareăconcursulăesteăorganizatăcaăparteăaă
unei alte proceduri de atribuire a contractului de servicii; 
    g)ăinforma iiădetaliateăşiăcompleteăprivindăcriteriulăaplicatăpentruăstabilireaă
proiectului/proiectelorăcâştig tor/câştig toare. 
    ART. 134 
    (1)ăConcursulădeăsolu iiăseăini iaz ăprinăpublicarea,ăînăconformitateăcuăprevederileăart. 55, a 
unuiăanun ădeăparticipareăprinăcareăsolicit ăoperatorilorăeconomiciăinteresa iădepunereaădeă
proiecte.ăAnun ulătrebuieăs ăcuprind ăcelăpu inăinforma iileăprev zuteăînăanexa nr. 3D şiăseă
elaboreaz ăînăconformitateăcuăformularulăstandardăadoptatădeăComisiaăEuropean . 
    (2)ăNum rulădeăzileădintreădataăpublic riiăanun uluiădeăparticipareăşiădataădepuneriiăproiecteloră
trebuieăs ăfieăstabilităastfelăîncâtăoperatoriiăeconomiciăs ăbeneficiezeădeăoăperioad ărezonabil ă
pentru elaborarea acestora. 
    (3)ăF r ăaăaduceăatingereăprevederilorăalin.ă(2),ăautoritateaăcontractant ăareăobliga iaădeăaă
transmiteăspreăpublicareăanun ulădeăparticipareăcuăcelăpu ină52ădeăzileăînainteădeădataălimit ădeă
depunere a proiectelor. 
    ART. 135 
    Înăcazulăînăcareăautoritateaăcontractant ăsolicit ătransmitereaăelectronic ăaăproiectelor,ă
condi iileăprev zuteălaăart. 64 şiă65 seăaplic ăînămodăcorespunz tor. 
    ART. 136 
    (1)ăAutoritateaăcontractant ăareăobliga iaădeăaăluaătoateăm surileănecesareăpentruăcaăschimburileă
deămesaje,ăcomunic rileăşiăarhivareaăinforma iilorăs ăseărealizezeăîntr-oăastfelădeămanier ăîncâtăs ă
asigure integritateaăşiăconfiden ialitateaădeplin ăaătuturorăinforma iilorăcomunicateădeăconcuren i. 



    (2)ăCon inutulăplanurilorăsauăproiectelorăprezentateătrebuieăs ăr mân ăconfiden ialăcelăpu ină
pân ălaădataăstabilit ăpentruădeschidereaăacestora,ăjuriulăurmândăaăluaăcunoştin ădeăcon inutulă
respectivelorăproiecteănumaiădup ăaceast ădat . 
    ART. 137 
    (1)ăAutoritateaăcontractant ăareădreptulădeăaărealizaăoăselec ieăpreliminar ăaăconcuren ilor,ă
utilizând în acest sens criterii clare, obiective, nediscriminatorii,ăcareătrebuieăs ăfieăprecizateăînă
modăexplicităînădocumenta iaădeăconcurs. 
    (2)ăNum rulădeăconcuren iăselecta iătrebuieăs ăfieăsuficientăastfelăîncâtăs ăasigureăoăconcuren ă
real . 
    ART. 138 
    (1)ăÎnăscopulăevalu riiăproiectelorăprezentateăîntr-unăconcursădeăsolu ii,ăautoritateaăcontractant ă
areăobliga iaădeăaănumiăunăjuriuăformatădinăcelăpu ină3ămembri,ăpersoaneăfiziceăindependenteăfa ă
deăconcuren i,ăcuăpreg tireăprofesional ăşiăexperien ărelevant ăînădomeniu,ăprecumăşiăcuă
probitateămoral ărecunoscut . 
    (2)ăÎnăcazulăînăcareăconcuren ilorăliăs-aăsolicitatăoăanumit ăcalificareăprofesional ,ăatunciăcelă
pu inăoătreimeădinănum rulămembrilorăjuriuluiătrebuieăs ăaib ăaceaăcalificareăsauăunaăechivalent . 
    ART. 139 
    (1)ăProiecteleătrebuieăs ăfieăprezentateăanonim,ăacestăanonimatăurmândăaăfiăp stratăpân ăînă
momentul în care juriul a adoptat o decizie sau a formulat o opinie. 
    (2)ăJuriulăesteăautonomăînădeciziileăşiăopiniileăpeăcareăleăemite. 
    ART. 140 
    (1)ăJuriulăareăobliga iaădeăaăevaluaăproiecteleădepuseăexclusivăînăbazaăcriteriilorădeăevaluareă
indicateăînăanun ulădeăconcurs. 
    (2)ăJuriulăareăobliga iaădeăaăîntocmiăunăraport,ăsemnatădeăto iămembriiăs i,ăcareătrebuieăs ă
cuprind ăevaluareaăcalitativ ăaăfiec ruiăproiect,ăobserva iiăspecifice,ăprecumăşi,ădac ăesteăcazul,ă
listaădeăproblemeăcareăurmeaz ăaăfiăclarificate. 
    ART. 141 
    (1)ăJuriulăareădreptulădeăaăinvitaăconcuren iiăs ăr spund ălaăproblemeleăcareăauăfostăconsemnateă
înăraportulăprev zut la art. 140 alin.ă(2),ăînăvedereaăclarific riiăoric rorăaspecteăreferitoareălaă
solu ia/proiectulăpropus. 
    (2)ăJuriulăareăobliga iaădeăaăelaboraăprocese-verbaleăcompleteăaleădiscu iilorăderulateăconformă
prevederilor alin. (1). 
 
    CAP. 4 
    Modalit i specialeădeăatribuireăaăcontractuluiădeăachizi ieăpublic  
 
    SEC IUNEAă1 
    Acordul-cadru 
 
    ART. 142 
    (1)ăAutoritateaăcontractant ăareăobliga iaădeăaăîncheiaăacordul-cadru,ădeăregul ăprinăaplicareaă
procedurilorădeălicita ieădeschis ăsauălicita ie restrâns . 



    (2)ăPrinăexcep ieădeălaăprevederileăalin.ă(1),ăpentruăîncheiereaăunuiăacord-cadru autoritatea 
contractant ăareădreptulădeăaăaplicaăcelelalteăproceduriăprev zuteălaăart. 18 numai în 
circumstan eleăspecificeăprev zuteăînăprezentaăordonan ăde urgen . 
    ART. 143 
    Autoritateaăcontractant ănuăareădreptulădeăaăutilizaăînămodăabuzivăsauăimpropriuăacordurile-
cadru,ăastfelăîncâtăs ăîmpiedice,ăs ărestrâng ăsauăs ădistorsionezeăconcuren a. 
    ART. 144 
    (1)ăAutoritateaăcontractant ănuăareădreptul de a stabili ca durata unui acord-cadruăs ădep şeasc ă
maiămultădeă4ăani,ădecâtăînăcazuriăexcep ionaleăşiăpeăcareăleăpoateăjustificaăînăspecialăprinăobiectulă
specificăalăcontractelorăceăurmeaz ăaăfiăatribuiteăînăbazaăacordului-cadru respectiv. 
    (2) Contractele care se atribuie în baza unui acord-cadru nu pot fi încheiate decât între 
autoritatea/autorit ileăcontractanteăşiăoperatorul/operatoriiăeconomici,ăcareăsuntăparteăaăacorduluiă
respectiv. 
    ART. 145 
    Atunci când atribuie un contract de achizi ieăpublic ăpeăbazaăprevederilorădintr-un acord-cadru, 
autoritateaăcontractant ănuăareădreptulădeăaăimpuneăsauădeăaăacceptaămodific riăsubstan ialeăaleă
elementelor/condi iilorăstabiliteăini ialăprinăacordul-cadru respectiv. 
    ART. 146 
    Autoritatea contractant ăareăobliga iaădeăaăstabiliăoperatorulăeconomicăsau,ădup ăcaz,ăoperatoriiă
economici care vor fi parte a acordului-cadruărespectiv,ăprinăaplicareaăcriteriilorădeăselec ieăşiă
atribuireăprev zuteălaăcap. V. 
    ART. 147 
    (1) În cazul în care autoritateaăcontractant ăîncheieăacordul-cadru cu un singur operator 
economic,ăatunciăacordulărespectivătrebuieăs ăprevad ăcelăpu in: 
    a)ăobliga iileăpeăcareăoperatorulăeconomicăşiăle-aăasumatăprinăpropunereaătehnic ; 
    b)ăpre ulăunitarăpeăcareăoperatorul economic l-aăprev zutăînăpropunereaăfinanciar ăşiăpeăbazaă
c ruiaăseăvaădeterminaăpre ulăfiec ruiăcontractăatribuităulterior. 
    (2)ăAutoritateaăcontractant ăareăobliga iaădeăaăatribuiăcontracteleădeăachizi ieăpublic ă
subsecvente acordului-cadruănumaiăcuărespectareaăcondi iilorătehniceăşiăfinanciareăstabiliteăînă
acordul-cadru respectiv. 
    (3)ăDeăfiecareădat ăcândăinten ioneaz  s ăatribuieăunăcontractădeăachizi ieăpublic ăsubsecventă
unui acord-cadru,ăautoritateaăcontractant ăareăobliga iaădeăaăseăconsulta,ăînăscris,ăcuăoperatorulă
economic, solicitându-iăacestuia,ăînăfunc ieădeănecesit i,ăcompletareaăofertei. 
#M5 
    ART. 148 
    În cazul în care autoritatea contractantă încheie acordul-cadru cu mai mul i operatori 
economici, numărul acestora nu poate fi mai mic de 3, în măsura în care există un număr 
suficient de operatori economici care au îndeplinit criteriile de calificare şi selec ie şi care au 
prezentat oferte admisibile. 
#M12 
    ART. 148^1 



    În cazul în care numărul operatorilor economici care au îndeplinit criteriile de calificare şi 
selec ie şi care au prezentat oferte admisibile este mai mic decât numărul minim indicat în 
anun ul/invita ia de participare, autoritatea contractantă are dreptul: 
    a) fie de a anula procedura de atribuire pentru încheierea acordului-cadru; 
    b) fie de a continua procedura de atribuire pentru încheierea acordului-cadru numai cu 
acel/acei operator/operatori economic/economici care îndeplineşte/îndeplinesc criteriile de 
calificare şi selec ie solicitate şi care au prezentat ofertă admisibilă. 
#B 
    ART. 149 
    (1)ăÎnăcazulăînăcareăautoritateaăcontractant ăîncheieăacordul-cadru cu mai mul iăoperatoriă
economici,ăatunciăacordulărespectivătrebuieăs ăprevad ăcelăpu in: 
    a)ăobliga iileăpeăcareăfiecareădintreăoperatoriiăeconomiciăşiăle-au asumat prin propunerea 
tehnic ; 
    b)ăpre ulăunitarăpeăcareăfiecareăoperatorăeconomicăl-aăprev zutăînăpropunereaăfinanciar . 
    (2)ăAutoritateaăcontractant ăareădreptulădeăaăatribuiăcontracteădeăachizi ieăpublic ăsubsecventeă
unui acord-cadruăîncheiatăcuămaiămul iăoperatoriăeconomici: 
    a)ăfieăf r ăreluareaăcompeti iei; 
    b)ăfieăprinăreluareaăcompeti iei între operatorii economici semnatari ai acordului-cadru. 
    (3)ăAutoritateaăcontractant ăareădreptulădeăaăatribuiăcontracteădeăachizi ieăpublic ăînăcondi iileă
prev zuteălaăalin.ă(2)ălit.ăa)ănumaiădac ătoateăelementele/condi iileăcareăvorăguvernaăcontractele 
respective au fost stabilite în acordul-cadru. 
    (4)ăAutoritateaăcontractant ăareădreptulădeăaăatribuiăcontracteădeăachizi ieăpublic ăînăcondi iileă
prev zuteălaăalin.ă(2)ălit.ăb): 
    a)ăfieărespectândăelementele/condi iileăprev zuteăînăacordul-cadru; 
    b)ăfie,ădac ănuătoateăelementele/condi iileăauăfostăclarăprev zuteăînăacordul-cadru, prin 
detaliereaăacestoraăsauăprinăutilizarea,ădac ăseăconsider ănecesar,ăunorăalteăelemente/condi iiă
prev zuteăînăcaietulădeăsarciniăelaboratăpentruăîncheiereaăacordului-cadru respectiv. 
    ART. 150 
    Înăcazulăprev zutălaăart. 149 alin.ă(4)ălit.ăb),ăautoritateaăcontractant ăareăobliga iaădeăaăreluaă
competi iaărespectândăurm toareaăprocedur : 
    a)ăpentruăfiecareăcontractăceăurmeaz ăaăfiăatribuit,ăautoritateaăcontractant ăconsult ăînăscrisă
operatorii economici semnatari ai acordului-cadru respectiv; 
    b)ăautoritateaăcontractant ăfixeaz ăunătermenălimit ăsuficientăpentruăprezentareaăofertelor,ăînă
acestăsensăavândăobliga iaădeăaă ineăcontădeăaspecteăprecumăcomplexitateaăobiectuluiăşiătimpulă
necesar pentru transmiterea ofertelor; 
    c)ăoferteleăseăprezint ăînăscris,ăiarăcon inutulălorăr mâneăconfiden ialăpân ăcândătermenulălimit ă
stipulat pentru deschidere a expirat; 
#M25 
    d) autoritatea contractantă atribuie fiecare contract ofertantului care a prezentat cea mai 
bună ofertă, pe baza criteriului de atribuire precizat în documenta ia de atribuire. 
 
#B 
    SEC IUNEAăaă2-a 



    Sistemulădeăachizi ieădinamic 
 
#M1 
    ART. 151 
    (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a utiliza un sistem de achizi ie dinamic numai prin 
intermediul SEAP şi numai pentru achizi ia unor produse de uz curent, ale căror caracteristici 
general disponibile pe pia ă satisfac nevoile autorită ii contractante. 
#B 
    (2)ăAutoritateaăcontractant ănuăareădreptulădeăaăutilizaăînămodăabuzivăsauăimpropriuăsistemulădeă
achizi ieădinamicăastfelăîncâtăs ăîmpiedice,ăs ărestrâng ăsauăs ădistorsionezeăconcuren a. 
    (3)ăEsteăinterzis ăsolicitareaădeătaxeăoperatorilorăeconomiciăinteresa iăsauăparticipan ilorălaă
sistemulădeăachizi ieădinamic. 
    ART. 152 
    Autoritateaăcontractant ănuăareădreptulădeăaăstabiliăcaădurataăunuiăsistemădeăachizi ieădinamicăs ă
dep şeasc ămaiămultădeă4ăani,ădecâtăînăcazuriăexcep ionale,ătemeinicăjustificate. 
    ART. 153 
    Autoritateaăcontractant ăareăobliga iaădeăaărespectaăregulileăproceduriiădeălicita ieădeschis ăînă
toateăfazeleăsistemuluiădeăachizi ieădinamic. 
    ART. 154 
    În scopulălans riiăsistemuluiădinamicădeăachizi ieăşiăatribuiriiăcontractelorădeăachizi ieăpublic ă
înăcadrulăacestuiăsistem,ăautoritateaăcontractant ăareăobliga iaădeăaăutilizaănumaiămijloaceă
electronice,ărespectândătotodat ăprevederileăreferitoareălaăregulileădeăcomunicareăşiătransmitereăaă
ofertelorăprev zuteălaăart. 59 alin. (3), art. 61, 64 şiă65. 
    ART. 155 
    Atunciăcândălanseaz ăunăsistemădeăachizi ieădinamic,ăautoritateaăcontractant ăareăobliga ia: 
    a)ădeăaăpublicaăunăanun ădeăparticipareăînăcareăse precizeaz ăclarăfaptulăc ăpentruăatribuireaă
contractului/contractelorădeăachizi ieăpublic ăseăutilizeaz ăunăsistemădinamicădeăachizi ie,ăprecumă
şiăadresaădeăInternetălaăcareădocumenta iaădeăatribuireăesteădisponibil ; 
    b) de a indica în caietul de sarcini,ăal turiădeăcaracteristicileăproduselorăcareăurmeaz ăs ăfieă
achizi ionate,ăşiăinforma iileărelevanteăprivindăcaracteristicileăsistemuluiăutilizat,ăechipamentulă
electronicăfolosit,ăposibilit iăşiăinstruc iuniădeăaccesare; 
    c) de a permite prin mijloaceăelectronice,ăîncepândăcuămomentulăpublic riiăanun uluiădeă
participareăşiăpân ălaăînchidereaăsistemuluiădeăachizi ieădinamic,ăaccesulănerestric ionat,ădirectăşiă
completălaăcon inutulădocumenta ieiădeăatribuire. 
    ART. 156 
    (1)ăDup ălansareaăsistemuluiădeăachizi ieădinamicăşiăpeăîntreagaăperioad ădeăexisten ăaă
acestuia,ăautoritateaăcontractant ăareăobliga iaădeăaăpermiteăoric ruiăoperatorăeconomicăinteresată
s ădepun ăoăofert ăorientativ ,ăcuăscopulădeăaăfiăadmisăînăsistem. 
    (2)ăDup ăprimireaăunei oferteăorientative,ăautoritateaăcontractant ăareăobliga iaădeăaăverificaă
dac ăofertantulăîndeplineşteăcriteriileădeăcalificareăstabiliteăşiădac ăpropunereaătehnic ăprezentat ă
esteăconform ăcuăcerin eleădinăcaietulădeăsarcini. 
    (3) Autoritatea contractant ăareăobliga iaădeăaăfinalizaăverificareaăprev zut ălaăalin.ă(2)ăînăcelă
mult 15 zile de la primirea unei oferte orientative. 



    (4)ăImediatădup ăfinalizareaăverific riiăprev zuteălaăalin.ă(2),ăautoritateaăcontractant ăareă
obliga iaădeăaăinformaăofertantulăcuăprivireălaăadmitereaăluiăînăsistemulădeăachizi ieădinamicăsau,ă
dup ăcaz,ăasupraădecizieiădeărespingereăaăoferteiăorientative. 
    ART. 157 
    Ofertantul are dreptul de a-şiăîmbun t iăofertaăorientativ ăînăoriceămoment,ăcuăcondi iaăcaă
propunereaătehnic ăs ărespecteăînăcontinuareăcerin eleădinăcaietulădeăsarcini. 
    ART. 158 
    (1)ăÎnăscopulăatribuiriiăcontractelorădeăachizi ieăpublic ăprin sistemulădinamicădeăachizi ieă
public ,ăautoritateaăcontractant ăareăobliga iaădeăaăpublica,ăpentruăfiecareăcontractăînăparte,ăunănouă
anun ădeăparticipareăsimplificat,ăprinăcareăto iăoperatoriiăeconomiciăinteresa iăsuntăinvita iăs ă
depun ăoferteăorientative în conformitate cu prevederile art. 156. 
#M19 
    (2) Autoritatea contractantă stabileşte o dată-limită de depunere a ofertelor orientative care, 
raportată la data publicării anun ului de participare simplificat prevăzut la alin. (1), nu trebuie 
să fie mai devreme de: 
    a) 15 zile, în cazul în care valoarea estimată, potrivit prevederilor art. 32, este egală sau mai 
mare decât echivalentul în lei al sumei de 130.000 euro; 
    b) 5 zile, în cazul în care valoarea estimată, potrivit prevederilor art. 32, este mai mică decât 
echivalentul în lei al sumei de 130.000 euro. 
#B 
    ART. 159 
    (1)ăAutoritateaăcontractant ăareăobliga iaădeăaăinvitaăto iăofertan iiăadmişiăînăsistemulădinamică
deăachizi ieăs ădepun ăoăofert ăferm ăpentruăcontractulădeăachizi ieăpublic ăcareăurmeaz ăs ăfieă
atribuit,ăstabilindăînăacestăsensăoădat ălimit ăpentruădepunere. 
    (2)ăAutoritateaăcontractant ănuăareădreptulădeăaăinvitaăofertan iiăs ădepun ăoferteleăfermeădecâtă
dup ăceăaăfinalizatăverificareaătuturorăofertelorăorientativeădepuseăînătermenulăprev zutălaăart. 158 
alin. (2). 
    ART. 160 
    Autoritateaăcontractant ăareăobliga iaădeăaăatribuiăcontractulădeăachizi ieăpublic ăofertantuluiă
careăprezint ăceaămaiăavantajoas ăofert ăferm ăpeăbazaăaplic riiăcriteriilorădeăatribuireăstabilite în 
anun ulădeăparticipareăpublicatăcuăocaziaălans riiăsistemuluiădeăachizi ieădinamic.ăDac ăesteăcazul,ă
acesteăcriteriiăpotăfiăformulateăcuămaiămult ăacurate eăînăcadrulăinvita ieiăprev zuteălaăart. 159 alin. 
(1). 
 
    SEC IUNEAăaă3-a 
    Licita iaăelectronic  
 
    ART. 161 
    (1)ăAutoritateaăcontractant ăareădreptulădeăaăutilizaălicita iaăelectronic ăînăurm toareleăsitua ii: 
#M12 
    a) ca o etapă finală a licita iei deschise, a licita iei restrânse, a negocierii cu publicarea 
prealabilă a unui anun  de participare, aplicate în cazurile prevăzute la art. 110 lit. a) sau în cele 
prevăzute la art. 251 alin. (1), ori a cererii de oferte, înainte de atribuirea contractului de 



achizi ie publică, şi numai dacă specifica iile tehnice au fost definite cu precizie în caietul de 
sarcini; 
#B 
    b)ălaăreluareaăcompeti ieiădintreăoperatoriiăeconomiciăcareăauăsemnatăunăacord-cadru, în 
condi iileăprev zuteălaăart. 149 alin.ă(4)ăşiăart. 150; 
    c) cu ocazia depunerii ofertelor ferme în vederea atribuirii unui contractădeăachizi ieăpublic ă
prinăutilizareaăunuiăsistemădeăachizi ieădinamic. 
    (2)ăAutoritateaăcontractant ăareăobliga iaădeăaăanun aădeciziaădeăutilizareăaălicita ieiăelectroniceă
înăanun ulădeăparticipareăşiăînădocumenta iaădeăatribuire. 
    ART. 162 
    Autoritateaăcontractant ănuăareădreptulădeăaăutilizaăînămodăabuzivăsauăimpropriuălicita iaă
electronic ăastfelăîncât: 
    a)ăs ăîmpiedice,ăs ărestrâng ăsauăs ădistorsionezeăconcuren a; 
    b)ăs ămodificeăobiectulăcontractuluiădeăachizi ieăpublic ,ăastfelăcumăaăfostăacestaăprev zutăînă
anun ulădeăparticipareăşiăînădocumenta iaădeăatribuire. 
#M19 
    ART. 163 
    În cazul contractelor de lucrări şi servicii care presupun presta ii intelectuale, cum ar fi 
consultan ă, proiectare şi altele asemenea, nu pot face obiectul licita iei electronice acele aspecte 
ale ofertei care implică evaluarea unor elemente necuantificabile, respectiv care nu pot fi 
exprimate în cifre sau în procente. 
#B 
    ART. 164 
    Atunciăcândăinten ioneaz ăs ăutilizezeălicita iaăelectronic ,ăautoritateaăcontractant ăareăobliga iaă
deăaăincludeăînăcadrulăinforma iilorăşiăinstruc iunilorăprev zuteălaăart. 33 şiăurm toareleăpreciz riă
specifice: 
    a) elementele ofertei care vorăfaceăobiectulăprocesuluiărepetitivădeăofertare,ăcuăcondi iaăcaă
respectiveleăelementeăs ăfieăcuantificabileăşiăs ăpoat ăfiăexprimateăînăcifreăsauăprocente; 
    b)ăeventualeălimiteăaleăvalorilorăpân ălaăcareăelementeleăprev zuteălaălit.ăa)ăpotăfiăîmbun t ite, 
astfelăcumărezult ăacesteaădinăspecifica iileăcareădefinescăobiectulăcontractului; 
    c)ăinforma iileăcareăurmeaz ăaăfiăpuseălaădispozi ieăofertan ilorăînăcursulălicita ieiăelectroniceăşiă
momentulăcândăacesteăinforma iiăvorăfiădisponibile; 
    d) informa iileărelevanteăprivindăprocesulălicita ieiăelectronice; 
    e)ăcondi iileăînăcareăofertan iiăvorăaveaădreptulăs ăliciteze,ăcuăreferireăînăspecialălaădiferen eleă
minimeăcare,ădac ăesteăcazul,ăvorăfiăsolicitateăpentruălicitareaănoilorăoferte; 
    f) informa iileărelevanteăreferitoareălaăechipamentulăelectronicăfolosit,ăcondi iileătehniceăşiă
modalit ileăconcreteădeărealizareăaăconect rii. 
    ART. 165 
    (1)ăÎnainteădeălansareaăuneiălicita iiăelectronice,ăautoritateaăcontractant ăareăobliga iaădeăaă
realizaăoăevaluareăini ial ăintegral ăaăofertelor,ăînăconformitateăcuăcriteriulădeăatribuireăstabilităînă
documenta iaădeăatribuire. 
#M5 



    (2) Autoritatea contractantă are obliga ia de a invita to i ofertan ii care au depus oferte 
admisibile să prezinte pre uri noi şi/sau, după caz, valori noi ale elementelor ofertei. Invita ia se 
transmite pe cale electronică, simultan, tuturor ofertan ilor respectivi. 
#B 
    (3)ăInvita iaătrebuieăs ăprecizezeădataăşiămomentulădeăstartăalălicita ieiăelectronice,ăprecumăşiă
oriceăinforma ieănecesar ăpentruărealizareaăconect riiăindividualeălaăechipamentulăelectronică
utilizat. 
    (4)ăAutoritateaăcontractant ănuăareădreptulădeăaăîncepeălicita iaăelectronic ămaiădevremeădeă
dou ăzileălucr toareădup ădataălaăcareăauăfostătrimiseăinvita iile. 
    ART. 166 
    Înăcazulăînăcareăcontractulăurmeaz ăaăfiăatribuităînăbazaăcriteriuluiă"ofertaăceaămaiăavantajoas ă
dinăpunctădeăvedereăeconomic",ăinvita iaăprev zut ălaăart. 165 alin.ă(3)ătrebuieăs ăcon in ăşiă
informa iiăreferitoareăla: 
    a) rezultatulăprimeiăevalu riăaăoferteiădepuseădeăc treăofertantulădestinatar; 
    b)ăformulaămatematic ăcareăvaăfiăutilizat ăpentruăstabilireaăautomat ăaăclasamentuluiăfinal,ăînă
func ieădeănoileăpre uriăşi/sauănoileăvaloriăprezentateădeăofertan i.ăFormulaămatematic ăutilizat ă
încorporeaz ăponderileăfactorilorădeăevaluareăceăurmeaz ăaăfiăaplica iăpentruădeterminareaăoferteiă
celeiămaiăavantajoaseădinăpunctădeăvedereăeconomic,ăconformăpreciz rilorădinăanun ulădeă
participareăsauădinădocumenta iaădeăatribuire. 
    ART. 167 
    (1)ăÎnăcadrulălicita ieiăelectronice,ăprocesulărepetitivădeăofertareăseărefer : 
    a)ăfieănumaiălaăpre uri,ăînăcazulăînăcareăcriteriulădeăatribuireăesteăpre ulăcelămaiăsc zut; 
    b)ăfieălaăpre uriăşi/sauălaăalteăelementeăaleăofertei,ădup ăcumăauăfostăprev zuteăînădocumenta iaă
deăatribuire,ăînăcazulăînăcareăcriteriulădeăatribuireăesteăofertaăceaămaiăavantajoas ădinăpunctădeă
vedere economic. 
#M12 
    (2) Licita ia electronică se desfăşoară în una sau mai multe runde succesive. 
#B 
    ART. 168 
    (1)ăÎnăcursulăfiec reiărundeăaălicita ieiăelectronice,ăautoritateaăcontractant ăareăobliga iaădeăaă
comunicaăinstantaneuătuturorăofertan ilorăcelăpu inăinforma iileănecesareăacestoraăpentru a-şiă
determina,ăînăoriceămoment,ăpozi iaăpeăcareăoăocup ăînăclasament.ăAutoritateaăcontractant ăareă
dreptulădeăaăcomunicaăşiăalteăinforma iiăprivind: 
    a)ănum rulăparticipan ilorăînărundaărespectiv ăaălicita ieiăelectronice; 
    b)ăpre uriăsauăvaloriănoiăprezentateăînăcadrulărundeiădeălicitareădeăc treăal iăofertan i,ănumaiă
dac ădocumenta iaădeăatribuireăaăprev zutăaceast ăposibilitate. 
    (2)ăPeăparcursulăefectu riiărundelorădeălicitare,ăautoritateaăcontractant ănuăareădreptulădeăaă
dezv luiăidentitateaăofertan ilor. 
    ART. 169 
    (1)ăLicita iaăelectronic ăseăfinalizeaz ăprintr-una sau printr-oăcombina ieăaăurm toareloră
modalit i: 
    a)ălaăunămomentăprecisăstabilităînăprealabilăşiăcomunicatăofertan ilorăînăinvita iaădeăparticipare; 



    b)ădup ăunănum rădeărundeădeălicitareăalăc rorăcalendarădeădesf şurareăaăfostăprecisăstabilităînă
prealabilăşiăcomunicatăofertan ilorăînăinvita iaădeăparticipare; 
    c)ăatunciăcândănuăseămaiăprimescăpre uriăşi/sauăvaloriănoiăcareăîndeplinescăcerin eleăcuăprivireălaă
diferen eleăminimeăimpuse;ăînăacestăcaz,ăinvita iaădeăparticipareătrebuieăs ăprecizezeăunătermenă
limit ăcareăvaăfiăl satăs ăcurg ădeălaăprimireaăultimeiăoferteăpân ălaăfinalizareaălicita ieiă
electronice. 
    (2)ăAutoritateaăcontractant ăareăobliga iaădeăaăatribuiăcontractulădeăachizi ieăpublic ăconformă
prevederilor art. 200,ăpeăbazaărezultatuluiăob inutăînăurmaăfinaliz riiălicita ieiăelectronice. 
 
    CAP. 5 
    Atribuireaăcontractuluiădeăachizi ieăpublic  
 
    SEC IUNEAă1 
    Oferta. Oferte alternative 
 
#M19 
    ART. 170 
    Ofertantul elaborează oferta în conformitate cu prevederile din documenta ia de atribuire şi 
indică în cuprinsul acesteia care informa ii din propunerea tehnică şi/sau din propunerea 
financiară sunt confiden iale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate 
intelectuală. 
#B 
    ART. 171 
    Ofertaăareăcaracterăobligatoriu,ădinăpunctulădeăvedereăalăcon inutului,ăpeătoat ăperioadaădeă
valabilitateăstabilit ădeăc treăautoritateaăcontractant . 
#M5 
    ART. 172 
    (1) Operatorul economic are obliga ia de a depune oferta la adresa şi până la data şi ora 
limită pentru depunere stabilite în anun ul sau în invita ia de participare. 
#B 
    (2)ăRiscurileătransmiteriiăofertei,ăinclusivăfor aămajor ,ăcadăînăsarcinaăoperatorului economic. 
    (3)ăOfertaădepus ălaăoăalt ăadres ăaăautorit iiăcontractanteădecâtăceaăstabilit ăsauădup ă
expirareaădateiălimit ăpentruădepunereăseăreturneaz ănedeschis . 
    (4)ăCon inutulăofertelorătrebuieăs ăr mân ăconfiden ialăpân ălaădataăstabilit ăpentruădeschidereaă
acestora,ăautoritateaăcontractant ăurmândăaăluaăcunoştin ădeăcon inutulărespectivelorăoferteănumaiă
dup ăaceast ădat . 
    ART. 173 
    (1)ăAutoritateaăcontractant ăareădreptulădeăaăpermiteăofertan ilorăs ădepun ăoferteăalternative 
numaiăînăcazulăînăcareăcriteriulădeăatribuireăesteă"ceaămaiăavantajoas ăofert ădinăpunctădeăvedereă
economic". 
    (2)ăAnun ulădeăparticipareătrebuieăs ăprecizezeăînămodăexplicitădac ăesteăpermis ădepunereaădeă
oferteăalternativeăsauădac ăaceast ăposibilitateăesteăinterzis .ăÎnăcazulăînăcareăaceast ăprecizareă
lipseşte,ăautoritateaăcontractant ănuăareădreptulădeăaăluaăînăconsiderareăoferteleăalternative. 



    ART. 174 
    (1)ăAutoritateaăcontractant ăcareăpermiteădepunereaădeăoferteăalternativeăareăobliga iaăde a 
precizaăînăcaietulădeăsarciniăcerin eleăminimeăobligatoriiăpeăcareăacesteaătrebuieăs ăleărespecteăşiă
oriceăalteăcerin eăspecificeăpentruăprezentareaălor. 
    (2)ăAutoritateaăcontractant ăareăobliga iaădeăaănuăluaăînăconsiderareăoferteleăalternativeăcare nu 
respect ăcerin eleăminimeăprev zuteălaăalin.ă(1). 
    ART. 175 
    Înăcazulăînăcareăaăanun atăposibilitateaădeăaăfiădepuseăoferteăalternative,ăautoritateaăcontractant ă
nuăareădreptulădeăaărespingeăoăastfelădeăofert ăavândăcaăsingur ămotiva ieăfaptulăc ,ădac ăaceastaă
esteădeclarat ăcâştig toare: 
    a)ăcontractulădeăfurnizareăpentruăatribuireaăc ruiaăs-aăorganizatăproceduraăseătransform ăînă
contract de servicii; sau 
    b)ăcontractulădeăserviciiăpentruăatribuireaăc ruiaăs-a organizat procedura se transform ăînă
contract de furnizare. 
 
    SEC IUNEAăaă2-a 
    Selec iaăşiăcalificareaăcandida ilor/ofertan ilor 
 
    PARAGRAFUL 1 
    Criteriiădeăcalificareăşiăselec ie 
 
    ART. 176 
    Autoritateaăcontractant ăareădreptulădeăaăaplicaăcriteriiădeăcalificareăşiăselec ieăreferitoareănumaiă
la: 
    a)ăsitua iaăpersonal ăaăcandidatuluiăsauăofertantului; 
    b)ăcapacitateaădeăexercitareăaăactivit iiăprofesionale; 
    c)ăsitua iaăeconomic ăşiăfinanciar ; 
    d)ăcapacitateaătehnic ăşi/sauăprofesional ; 
    e)ăstandardeădeăasigurareăaăcalit ii; 
    f)ăstandardeădeăprotec ieăaămediului,ăînăcazurileăprev zuteălaăart. 188 alin.ă(2)ălit.ăf)ăşiăalin.ă(3)ă
lit. e). 
    ART. 177 
    (1)ăOperatoriiăeconomiciăauădreptulădeăaăprezentaăcertificateăemiseădeăc treăoăautoritateăpublic ă
competent ăsauădeăc treăunăorganismădeădreptăpublicăsauăprivatăcareărespect ăstandardeăeuropeneă
deăcertificare,ăpentruădemonstrareaăîndepliniriiăunorăcriteriiădeăcalificareăşiăselec ieăformulateăînă
conformitate cu prevederile art. 176. 
    (2)ăAutoritateaăcontractant ănuăareădreptulădeăaăimpuneăcandida ilor/ofertan ilorăobligativitateaă
prezent riiăuneiăcertific riăspecifice,ăaceştiaădinăurm ăavândădreptulădeăaăprezenta,ăînăscopulă
demonstr riiăîndepliniriiăanumitorăcerin e,ăoriceăalteădocumente echivalente cu o astfel de 
certificareăsauăcareăprobeaz ,ăînămodăconcludent,ăîndeplinireaărespectivelorăcerin e.ăAutoritateaă
contractant ăareădreptulădeăaăsolicita,ădac ăseăconsider ănecesar,ăclarific riăsauăcomplet riăaleă
documentelor prezentate. 



    (3)ăGuvernulăareădreptulădeăaăstabili,ăprinăhot râre,ămodalit iădeăcertificareăsauăincludereăpeă
listeăoficiale,ălaănivelăna ional,ăaăoperatorilorăeconomiciăcareăopteaz ăpentruăunăastfelădeăsistemădeă
certificare.ăÎnăacestăcaz,ăAutoritateaăNa ional ăpentru ReglementareaăşiăMonitorizareaăAchizi iiloră
Publiceăareăobliga iaădeăaăinformaăComisiaăEuropean ăcuăprivireălaăcoordonateleăşiămodulădeă
func ionareăaăsistemului. 
#M1 
    (4) În cazul utilizării listelor oficiale ale operatorilor economici desemna i, autorită ile 
contractante vor solicita adeverin e suplimentare, care să ateste îndeplinirea obliga iilor de 
plată a impozitelor, taxelor şi contribu iilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare. 
#M15 
    ART. 178 
    (1) În cazul în care, pentru criteriile de natura celor prevăzute la art. 176 lit. c) şi d), 
autoritatea contractantă consideră că se justifică impunerea anumitor cerin e minime pe care 
ofertan ii/candida ii trebuie să le îndeplinească pentru a fi considera i califica i, atunci aceste 
cerin e trebuie să fie precizate, conform principiului transparen ei, în cadrul invita iei/anun ului 
de participare. 
#B 
    (2)ăAutoritateaăcontractant ănuăareădreptulădeăaăsolicitaăîndeplinireaăunorăcerin eăminimeă
referitoareălaăsitua ia economic ăşiăfinanciar ăşi/sauălaăcapacitateaătehnic ăşiăprofesional ,ăcareăară
conduceălaărestric ionareaăparticip riiălaăproceduraădeăatribuire. 
#M15 
    ART. 179 
    (1) Criteriile de calificare şi selec ie stabilite de către autoritatea contractantă trebuie să aibă 
o legătură evidentă cu obiectul contractului ce urmează să fie atribuit. 
    (2) Autoritatea contractantă are obliga ia de a respecta principiul propor ionalită ii atunci 
când stabileşte criteriile de calificare şi selec ie, precum şi nivelul cerin elor minime pe care 
ofertan ii/candida ii trebuie să le îndeplinească. 
    (3) Criteriile de calificare şi selec ie precizate în cadrul invita iei/anun ului de participare 
trebuie să fie aceleaşi cu cele precizate în cadrul documenta iei de atribuire. 
#M19 
    (4) Orice modificare şi/sau completare a criteriilor de calificare şi selec ie precizate potrivit 
alin. (3) conduce/conduc la anularea procedurii de atribuire, cu excep ia: 
    a) modificărilor dispuse prin decizia Consiliului; 
    b) modificărilor dispuse prin hotărâri ale instan elor judecătoreşti; 
    c) măsurilor de remediere dispuse de autoritatea contractantă în temeiul art. 256^1 alin. (3) şi 
art. 256^3 alin. (1). 
    (5) Orice modificare de natura celor permise potrivit prevederilor alin. (4) se realizează cu 
prelungirea perioadei de depunere a candidaturilor/ofertelor, astfel încât operatorii economici 
să beneficieze de un interval de timp suficient pentru pregătirea documentelor de calificare şi/sau 
selec ie, respectiv, după caz, pentru elaborarea ofertelor. 
 
#B 



    PARAGRAFUL 2 
    Situa iaăpersonal ăaăcandidatului sau a ofertantului 
 
    ART. 180 
    Autoritateaăcontractant ăareăobliga iaădeăaăexcludeădinăproceduraăaplicat ăpentruăatribuireaă
contractuluiădeăachizi ieăpublic ăoriceăofertant/candidatădespreăcareăareăcunoştin ăc ,ăînăultimiiă5ă
ani, a fost condamnatăprinăhot râreaădefinitiv ăaăuneiăinstan eăjudec toreşti,ăpentruăparticipareălaă
activit iăaleăuneiăorganiza iiăcriminale,ăpentruăcorup ie,ăpentruăfraud ăşi/sauăpentruăsp lareădeă
bani. 
    ART. 181 
    Autoritateaăcontractant ăareădreptulădeăaăexclude dintr-oăprocedur ăpentruăatribuireaă
contractuluiădeăachizi ieăpublic ăoriceăofertant/candidatăcareăseăafl ăînăoricareădintreăurm toareleă
situa ii: 
#M12 
    a) a intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronun ate de judecătorul-sindic; 
    b) *** Abrogată 
#B 
    c)ănuăşi-aăîndeplinităobliga iileădeăplat ăaăimpozitelor,ătaxelorăşiăcontribu iilorădeăasigur riă
socialeăc treăbugeteleăcomponenteăaleăbugetuluiăgeneralăconsolidat,ăînăconformitateăcuă
prevederileălegaleăînăvigoareăînăRomâniaăsauăînă araăînăcare este stabilit; 
#M5 
    c^1) în ultimii 2 ani nu şi-a îndeplinit sau şi-a îndeplinit în mod defectuos obliga iile 
contractuale, din motive imputabile ofertantului în cauză, fapt care a produs sau este de natură 
să producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia; 
#B 
    d)ăaăfostăcondamnat,ăînăultimiiătreiăani,ăprinăhot râreaădefinitiv ăaăuneiăinstan eăjudec toreşti,ă
pentruăoăfapt ăcareăaăadusăatingereăeticiiăprofesionaleăsauăpentruăcomitereaăuneiăgreşeliăînămaterieă
profesional ; 
#M12 
    e) prezintă informa ii false sau nu prezintă informa iile solicitate de către autoritatea 
contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selec ie. 
#B 
    ART. 182 
    (1)ăAutoritateaăcontractant ăareăobliga iaădeăaăacceptaăcaăfiindăsuficient şiărelevantăpentruă
demonstrareaăfaptuluiăc ăofertantul/candidatulănuăseăîncadreaz ăînăunaădintreăsitua iileăprev zuteă
la art. 180 şiă181 oriceădocumentăconsideratăedificator,ădinăacestăpunctădeăvedere,ăînă araădeă
origineăsauăînă araăînăcareăofertantul/candidatulăesteăstabilit,ăcumăarăfiăcertificate,ăcaziereăjudiciareă
sauăalteădocumenteăechivalenteăemiseădeăautorit iăcompetenteădină araărespectiv . 
#M11 
    (2) În cazul în care există incertitudini în ceea ce priveşte situa ia personală a respectivilor 
candida i/ofertan i, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita în mod direct informa ii de 
la autorită ile competente care emit documente de natura celor prevăzute la alin. (1). În ceea ce 
priveşte cazurile men ionate la art. 180, în conformitate cu legisla ia internă a statului în care 



sunt stabili i candida ii sau ofertan ii, aceste solicitări se referă la persoane fizice şi persoane 
juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de 
reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce priveşte candidatul sau ofertantul. 
#B 
    (3)ăÎnăcazulăînăcareăînă araădeăorigineăsauăînă araăînăcareăesteăstabilit ofertantul/candidatul nu se 
emitădocumenteădeănaturaăcelorăprev zuteălaăalin.ă(1)ăsauărespectiveleădocumenteănuăvizeaz ătoateă
situa iileăprev zuteălaăart. 180 şiă181,ăautoritateaăcontractant ăareăobliga iaădeăaăacceptaăoă
declara ieăpeăpropriaăr spundereăsau,ădac ăînă araărespectiv ănuăexist ăprevederiălegaleăreferitoareă
laădeclara iaăpeăpropriaăr spundere,ăoădeclara ieăautentic ădat ăînăfa aăunuiănotar,ăaăuneiăautorit iă
administrativeăsauăjudiciareăsauăaăuneiăasocia iiăprofesionaleăcareăareăcompeten eăîn acest sens. 
 
    PARAGRAFUL 3 
    Capacitateaădeăexercitareăaăactivit iiăprofesionale 
 
    ART. 183 
    Autoritateaăcontractant ăareădreptulădeăaăsolicitaăoric ruiăoperatorăeconomicăs ăprezinteă
documenteăedificatoareăcareăs ădovedeasc ăformaădeăînregistrareăcaăpersoan ăfizic ăsauăjuridic ă
şi,ădup ăcaz,ădeăatestareăoriăapartenen ădinăpunctădeăvedereăprofesional, în conformitate cu 
prevederileădină araăînăcareăofertantul/candidatulăesteăstabilit. 
 
    PARAGRAFUL 4 
    Situa iaăeconomic ăşiăfinanciar  
 
    ART. 184 
    (1)ăAutoritateaăcontractant ăareădreptulădeăaăsolicitaăcaăoperatorulăeconomicăcareăparticip ălaă
proceduraădeăatribuireăaăcontractuluiădeăachizi ieăpublic ăs ăfac ădovadaăsitua ieiăsaleăeconomiceă
şiăfinanciare. 
    (2)ăÎnăcazulăînăcareăautoritateaăcontractant ăsolicit ădemonstrareaăsitua ieiăeconomiceăşiă
financiare,ăatunciăaceastaăareăobliga ia deăaăindicaăînădocumenta iaădeăatribuireăşiăinforma iileăpeă
careăoperatoriiăeconomiciăurmeaz ăs ăleăprezinteăînăacestăscop. 
    ART. 185 
    (1)ăDemonstrareaăsitua ieiăeconomiceăşiăfinanciareăseărealizeaz ,ădup ăcaz,ăprinăprezentareaă
unuia sau mai multor documente relevante, cum ar fi: 
    a)ădeclara iiăbancareăcorespunz toareăsau,ădup ăcaz,ădoveziăprivindăasigurareaărisculuiă
profesional; 
    b)ăbilan ulăcontabilăsauăextraseădeăbilan ,ăînăcazulăînăcareăpublicareaăacestorăbilan uriăesteă
prev zut ădeălegisla iaă riiăînăcareăesteăstabilităofertantul/candidatul; 
    c)ădeclara iiăprivindăcifraădeăafaceriăglobal ăsau,ădac ăesteăcazul,ăprivindăcifraădeăafaceriăînă
domeniul de activitate aferent obiectului contractului într-oăperioad ăanterioar ,ăcareăvizeaz ă
activitateaădinăcelămultăultimiiătreiăani,ăînăm suraăînăcareăinforma iileărespectiveăsuntădisponibile;ă
înăacestăultimăcazăautoritateaăcontractant ăareăobliga iaădeăaăluaăînăconsiderareăşiădataălaăcareă
operatorulăeconomicăaăfostăînfiin atăsauăşi-a început activitateaăcomercial . 



    (2)ăÎnăcazulăînăcare,ădinămotiveăobiective,ăjustificateăcorespunz tor,ăoperatorulăeconomicănuăareă
posibilitateaădeăaăprezentaădocumenteleăsolicitateădeăautoritateaăcontractant ,ăacestaăareădreptulădeă
a-şiădemonstraăsitua iaăeconomic  şiăfinanciar ăşiăprinăprezentareaăaltorădocumenteăpeăcareă
autoritateaăcontractant ăleăpoateăconsideraăedificatoare,ăînăm suraăînăcareăacesteaăreflect ăoă
imagineăfidel ăaăsitua ieiăeconomiceăşiăfinanciareăaăcandidatului/ofertantului. 
    ART. 186 
    (1) Capacitateaăeconomic ăşiăfinanciar ăaăofertantului/candidatuluiăpoateăfiăsus inut ,ăpentruă
îndeplinireaăunuiăcontract,ăşiădeăoăalt ăpersoan ,ăindiferentădeănaturaărela iilorăjuridiceăexistenteă
întreăofertant/candidatăşiăpersoanaărespectiv . 
#M25 
    (2) În cazul în care ofertantul/candidatul îşi demonstrează situa ia economică şi financiară 
invocând şi sus inerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (1), de către o altă 
persoană, atunci acesta are obliga ia de a dovedi sus inerea de care beneficiază, de regulă, prin 
prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirmă faptul că 
va pune la dispozi ia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care 
asigură sus inerea financiară nu trebuie să se afle în situa ia care determină excluderea din 
procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 şi ale art. 181 lit. a), c^1) şi d). 
#B 
    (3)ăAtunciăcândăunăgrupădeăoperatoriăeconomiciădepuneăoferta/candidaturaăcomun ,ăsitua iaă
economic ăşiăfinanciar  seădemonstreaz ăprinăluareaăînăconsiderareăaăresurselorătuturorămembriloră
grupului.ăÎnăcazulăînăcareăgrupulăbeneficiaz ădeăsus inereaăfinanciar ăaăunei/unorăter eăpersoane,ă
situa iaăeconomic ăşiăfinanciar ăseădemonstreaz ăînăcondi iileăprev zuteălaăalin.ă(2). 
 
    PARAGRAFUL 5 
    Capacitateaătehnic ăşi/sauăprofesional  
 
    ART. 187 
    (1)ăAutoritateaăcontractant ăareădreptulădeăaăsolicitaăcaăoperatorulăeconomicăcareăparticip ălaă
proceduraădeăatribuireăaăcontractuluiădeăachizi ieăpublic ăs ăfac ădovadaăcapacit iiăsaleătehniceă
şi/sauăprofesionale. 
    (2)ăÎnăcazulăînăcareăautoritateaăcontractant ăsolicit ădemonstrareaăcapacit iiătehniceăşi/sauă
profesionale,ăatunciăaceastaăareăobliga iaădeăaăindicaăînădocumenta iaădeăatribuireăşiăinforma iileă
peăcareăoperatoriiăeconomiciăurmeaz ăs ăleăprezinteăînăacest scop. 
    (3)ăCapacitateaătehnic ăşi/sauăprofesional ăaăunuiăofertant/candidatăseăapreciaz ăînăfunc ieădeă
experien a,ăaptitudinile,ăeficien aăşiăeficacitateaăacestuia,ărezultateăînăurmaăanaliz riiăinforma iiloră
prezentate pe parcursul procedurii de atribuire. 
    ART. 188*) 
    (1)ăÎnăcazulăaplic riiăuneiăproceduriăpentruăatribuireaăunuiăcontractădeăfurnizare,ăînăscopulă
verific riiăcapacit iiătehniceăşi/sauăprofesionaleăaăofertan ilor/candida ilor,ăautoritateaă
contractant ăareădreptulădeăaăleăsolicitaăacestora,ăînăfunc ieădeăspecificul,ădeăcantitateaăşiădeă
complexitateaăproduselorăceăurmeaz ăs ăfieăfurnizateăşiănumaiăînăm suraăînăcareăacesteăinforma iiă
suntărelevanteăpentruăîndeplinireaăcontractului,ăurm toarele: 



    a)ăoălist ăaăprincipalelorălivr riădeăproduseăefectuateăînăultimiiă3ăani,ăcon inândăvalori,ăperioadeă
deălivrare,ăbeneficiari,ăindiferentădac ăaceştiaădinăurm ăsuntăautorit iăcontractanteăsauăclien iă
priva i.ăLivr rileădeăproduseăseăconfirm ăprinăprezentareaăunorăcertificate/documenteăemiseăsau 
contrasemnateădeăoăautoritateăoriădeăc treăclientulăbeneficiar.ăÎnăcazulăînăcareăbeneficiarulăesteăună
clientăprivatăşi,ădinămotiveăobiective,ăoperatorulăeconomicănuăareăposibilitateaăob ineriiăuneiă
certific ri/confirm riădinăparteaăacestuia,ădemonstrareaălivr rilorădeăproduseăseărealizeaz ăprintr-o 
declara ieăaăoperatoruluiăeconomic; 
    b)ăoădeclara ieăreferitoareălaăechipamenteleătehniceăşiălaăm surileăaplicateăînăvedereaăasigur riiă
calit ii,ăprecumăşi,ădac ăesteăcazul,ălaăresurseleădeăstudiuăşiăcercetare; 
    c)ăinforma iiăreferitoareălaăpersonalul/organismulătehnicădeăspecialitateădeăcareădispuneăsauăală
c ruiăangajamentădeăparticipareăaăfostăob inutădeăc treăcandidat/ofertant,ăînăspecialăpentruă
asigurareaăcontroluluiăcalit ii; 
    d) certificate sauăalteădocumenteăemiseădeăorganismeăabilitateăînăacestăsens,ăcareăs ăatesteă
conformitateaăproduselor,ăidentificat ăclarăprinăreferireălaăspecifica iiăsauăstandardeărelevante; 
    e)ămostre,ădescrieriăşi/sauăfotografiiăaăc rorăautenticitateătrebuieăs ăpoat  fiădemonstrat ăînă
cazulăînăcareăautoritateaăcontractant ăsolicit ăacestălucru. 
    (2)ăÎnăcazulăaplic riiăuneiăproceduriăpentruăatribuireaăunuiăcontractădeăservicii,ăînăscopulă
verific riiăcapacit iiătehniceăşi/sauăprofesionaleăaăofertan ilor/candida ilor, autoritatea 
contractant ăareădreptulădeăaăleăsolicitaăacestora,ăînăfunc ieădeăspecificul,ădeăvolumulăşiădeă
complexitateaăserviciilorăceăurmeaz ăs ăfieăprestateăşiănumaiăînăm suraăînăcareăacesteăinforma iiă
sunt relevante pentru îndeplinirea contractului, urm toarele: 
    a)ăoălist ăaăprincipalelorăserviciiăprestateăînăultimiiă3ăani,ăcon inândăvalori,ăperioadeădeăprestare,ă
beneficiari,ăindiferentădac ăaceştiaădinăurm ăsuntăautorit iăcontractanteăsauăclien iăpriva i.ă
Prest rileădeăserviciiăseăconfirm ăprinăprezentarea unor certificate/documente emise sau 
contrasemnateădeăoăautoritateăoriădeăc treăclientulăprivatăbeneficiar.ăÎnăcazulăînăcareăbeneficiarulă
esteăunăclientăprivatăşi,ădinămotiveăobiective,ăoperatorulăeconomicănuăareăposibilitateaăob ineriiă
unei certific ri/confirm riădinăparteaăacestuia,ădemonstrareaăprest rilorădeăserviciiăseărealizeaz ă
printr-oădeclara ieăaăoperatoruluiăeconomic; 
    b)ăoădeclara ieăreferitoareălaăechipamenteleătehniceăşiălaăm surileăaplicateăînăvedereaăasigur riiă
calit ii,ăprecumăşi,ădac ăesteăcazul,ălaăresurseleădeăstudiuăşiăcercetare; 
    c)ăinforma iiăreferitoareălaăpersonalul/organismulătehnicădeăspecialitateădeăcareădispuneăsauăală
c ruiăangajamentădeăparticipareăaăfostăob inutădeăc treăcandidat/ofertant,ăînăspecialăpentruă
asigurareaăcontroluluiăcalit ii; 
    d)ăinforma iiăreferitoareălaăstudiile,ăpreg tireaăprofesional ăşiăcalificareaăpersonaluluiădeă
conducere,ăprecumăşiăaleăpersoanelorăresponsabileăpentruăîndeplinireaăcontractuluiădeăservicii; 
    e)ăoădeclara ieăreferitoareălaăefectiveleămediiăanualeăaleăpersonaluluiăangajatăşiăalăcadrelorădeă
conducere în ultimii 3 ani; 
    f)ădac ăesteăcazul,ăinforma iiăprivindăm surileădeăprotec ieăaămediuluiăpeăcareăoperatorulă
economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de servicii; 
    g)ăinforma iiăreferitoareălaăutilajele,ăinstala iile,ăechipamenteleătehniceădeăcareăpoateădispuneă
operatorulăeconomicăpentruăîndeplinireaăcorespunz toareăaăcontractuluiădeăservicii; 
#M11 



    h) informa ii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, inten ia să 
o subcontracteze. 
#B 
    (3)ăÎnăcazulăaplic riiăuneiăproceduriăpentruăatribuireaăunuiăcontractădeălucr ri,ăînăscopulă
verific riiăcapacit iiătehniceăşi/sauăprofesionaleăaăofertan ilor/candida ilor,ăautoritatea 
contractant ăareădreptulădeăaăleăsolicitaăacestora,ăînăfunc ieădeăspecificul,ădeăvolumulăşiădeă
complexitateaălucr rilorăceăurmeaz ăs ăfieăexecutateăşiănumaiăînăm suraăînăcareăacesteăinforma iiă
suntărelevanteăpentruăîndeplinireaăcontractului,ăurm toarele: 
#M12 
    a) o listă a lucrărilor executate în ultimii 5 ani, înso ită de certificări de bună execu ie pentru 
cele mai importante lucrări. Respectivele certificări indică beneficiarii, indiferent dacă aceştia 
sunt autorită i contractante sau clien i priva i, valoarea, perioada şi locul execu iei lucrărilor şi 
precizează dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu şi dacă 
au fost duse la bun sfârşit; 
#B 
    b)ăinforma iiăreferitoareălaăpersonalul/organismulătehnicădeăspecialitate de care dispune sau al 
c ruiăangajamentădeăparticipareăaăfostăob inutădeăc treăcandidat/ofertant,ăînăspecialăpentruă
asigurareaăcontroluluiăcalit ii; 
    c)ăinforma iiăreferitoareălaăstudiile,ăpreg tireaăprofesional ăşiăcalificareaăpersonaluluiădeă
conducere,ăprecumăşiăaleăpersoanelorăresponsabileăpentruăexecu iaălucr rilor; 
    d)ăoădeclara ieăreferitoareălaăefectiveleămediiăanualeăaleăpersonaluluiăangajatăşiăalăcadrelorădeă
conducere în ultimii 3 ani; 
    e)ădac ăesteăcazul,ăinforma iiăprivindăm surile deăprotec ieăaămediuluiăpeăcareăoperatorulă
economicăleăpoateăaplicaăînătimpulăîndepliniriiăcontractuluiădeălucr ri; 
    f)ăoădeclara ieăreferitoareălaăutilajele,ăinstala iile,ăechipamenteleătehniceădeăcareăpoateădispuneă
operatorulăeconomicăpentruăîndeplinireaăcorespunz toareăaăcontractuluiădeălucr ri; 
#M11 
    g) informa ii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, inten ia să 
o subcontracteze. 
#CIN 
    *) A se vedea şi Instruc iunile preşedintelui Autorită ii Na ionale pentru Reglementarea şi 
Monitorizarea Achizi iilor Publice nr. 1/2013 emise în aplicarea prevederilor art. 188 alin. (2) 
lit. d) şi art. 188 alin. (3) lit. c) din Ordonan a de urgen ă a Guvernului nr. 34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achizi ie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii. 
 
#B 
    ART. 189 
    (1)ăÎnăcazulăînăcareăproduseleăcareăurmeaz ăs ăfieăfurnizateăsauăserviciileăcareăurmeaz ăs ăfieă
prestateăauăunăcaracterăcomplexăsauăsuntădestinateăunuiăscopăspecific,ăautoritateaăcontractant ăare 
dreptul de a verifica/controla - directăsauăprinăintermediulăuneiăautorit iăcompetenteăapar inândă
statuluiăînăcareăoperatorulăeconomicăesteăstabilităşiăcuăcondi iaăacorduluiăacesteiăautorit iă- 



capacit ileădeăproduc ieăaleăfurnizoruluiăsauăcapacitateaătehnic ăaăprestatorului,ămetodeleădeă
studiuăşiăcercetareăutilizate,ăprecumăşiăm surileăaplicateăpentruăcontrolulăcalit ii. 
    ART. 190 
    (1)ăCapacitateaătehnic ăşiăprofesional ăaăofertantului/candidatuluiăpoateăfiăsus inut ,ăpentruă
îndeplinirea unui contract,ăşiădeăoăalt ăpersoan ,ăindiferentădeănaturaărela iilorăjuridiceăexistenteă
întreăofertant/candidatăşiăpersoanaărespectiv . 
#M25 
    (2) În cazul în care ofertantul/candidatul îşi demonstrează capacitatea tehnică şi profesională 
invocând şi sus inerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (1), de către o altă 
persoană, atunci acesta are obliga ia de a dovedi sus inerea de care beneficiază, de regulă, prin 
prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirmă faptul că 
va pune la dispozi ia candidatului/ofertantului resursele tehnice şi profesionale invocate. 
Persoana care asigură sus inerea tehnică şi profesională nu trebuie să se afle în situa ia care 
determină excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 şi ale art. 181 
lit. a), c^1) şi d). 
#B 
    (3)ăAtunciăcândăunăgrupădeăoperatoriăeconomiciădepuneăoferta/candidaturaăcomun ,ăcapacitateaă
tehnic ăşiăprofesional ăseădemonstreaz ăprinăluareaăînăconsiderareăaăresurselorătuturorămembriloră
grupului.ăÎnăcazulăînăcareăgrupulăbeneficiaz ădeăsus inereaătehnic ăşiăprofesional ăaăunei/unorăter eă
persoane,ăcapacitateaătehnic ăşiăprofesional ăseădemonstreaz ăînăcondi iileăprev zuteălaăalin.ă(2). 
 
    PARAGRAFUL 6 
    Standardeădeăasigurareăaăcalit ii 
 
    ART. 191 
    Înăcazulăînăcareăsolicit ăprezentareaăunorăcertificate,ăemiseădeăorganismeăindependente,ăprină
careăseăatest ăfaptulăc ăoperatorulăeconomicărespect ăanumiteăstandardeădeăasigurareăaăcalit ii,ă
autoritateaăcontractant ătrebuieăs ăseăraportezeălaăsistemeleădeăasigurareăaăcalit iiăbazateăpeăseriileă
de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde 
europene privind certificarea. 
    ART. 192 
    Înăconformitateăcuăprincipiulărecunoaşteriiăreciproce,ăautoritateaăcontractant ăareăobliga iaădeăaă
accepta certificate echivalente emise de organisme stabilite în alte state ale Uniunii Europene. 
    ART. 193 
    Înăcazulăînăcareăoperatorulăeconomicănuăde ineăunăcertificatădeăcalitateăastfelăcumăesteăsolicitată
de autoritateaăcontractant ,ăaceastaădinăurm ăareăobliga iaădeăaăacceptaăoriceăalteăprobeăsauădoveziă
prezentateădeăoperatorulăeconomicărespectiv,ăînăm suraăînăcareăprobele/dovezileăprezentateă
confirm ăasigurareaăunuiănivelăcorespunz torăalăcalit ii. 
#M25 
    ART. 193^1 
    Certificarea respectării standardelor de asigurare a calită ii nu poate face obiectul sus inerii 
acordate de către o altă persoană. 
 



#B 
    PARAGRAFUL 7 
    Standardeădeăprotec ieăaămediului 
 
    ART. 194 
    Înăcazulăînăcareăsolicit ăcaădemonstrareaăm surilorăprev zuteălaăart. 188 alin.ă(2)ălit.ăf)ăşiăalin.ă
(3)ălit.ăe)ăs ăseărealizezeăprinăprezentareaăunorăcertificate,ăemiseădeăorganismeăindependente,ăprină
careăseăatest ăfaptulăc ăoperatorulăeconomicărespect ăanumiteăstandardeădeăprotec ieăaămediului,ă
atunci autoritatea contractant ătrebuieăs ăseăraporteze: 
    a)ăfieălaăSistemulăComunitarădeăManagementăEcologicăşiăAudită(EMAS); 
    b)ăfieălaăstandardeădeăgestiuneăecologic ăbazateăpeăseriileădeăstandardeăeuropeneăsauă
interna ionaleăînădomeniu,ăcertificateădeăorganismeăconformeăcuălegisla iaăcomunitar ăoriăcuă
standardeleăeuropeneăsauăinterna ionaleăprivindăcertificarea. 
    ART. 195 
    Înăconformitateăcuăprincipiulărecunoaşteriiăreciproce,ăautoritateaăcontractant ăareăobliga iaădeăaă
accepta certificate echivalente emise de organisme stabilite în alte state ale Uniunii Europene. 
    ART. 196 
    Înăcazulăînăcareăoperatorulăeconomicănuăde ineăunăcertificatădeămediuăastfelăcumăesteăsolicitată
deăautoritateaăcontractant ,ăaceastaădinăurm ăareăobliga iaădeăaăacceptaăoriceăalteăprobeăsauădovezi 
prezentateădeăoperatorulăeconomicărespectiv,ăînăm suraăînăcareăprobele/dovezileăprezentateă
confirm ăasigurareaăunuiănivelăcorespunz torăalăprotec ieiămediului. 
#M25 
    ART. 196^1 
    Certificarea respectării standardelor de protec ie a mediului nu poate face obiectul sus inerii 
acordate de către o altă persoană. 
 
#B 
    SEC IUNEAăaă3-a 
    Criteriiădeăatribuireăaăcontractuluiădeăachizi ieăpublic  
 
    ART. 197 
    Autoritateaăcontractant ăareăobliga iaădeăaăprecizaăînăanun ulădeăparticipareăcriteriulăde atribuire 
aăcontractuluiădeăachizi ieăpublic ,ăcare,ăodat ăstabilit,ănuăpoateăfiăschimbatăpeătoat ădurataădeă
aplicare a procedurii de atribuire. 
    ART. 198 
    (1)ăF r ăaăaduceăatingereădispozi iilorălegislativeăsauăadministrativeăprivindăremunerareaă
anumitorăservicii,ăcriteriulădeăatribuireăaăcontractuluiădeăachizi ieăpublic ăpoateăfiănumai: 
    a)ăfieăofertaăceaămaiăavantajoas ădinăpunctădeăvedereăeconomic; 
    b)ăfie,ăînămodăexclusiv,ăpre ulăcelămaiăsc zut. 
    (2) În cazul în care atribuirea contractuluiădeăachizi ieăpublic ăseărealizeaz ăprinăaplicareaă
proceduriiădeădialogăcompetitiv,ăcriteriulădeăatribuireăutilizatătrebuieăs ăfieănumaiăofertaăceaămaiă
avantajoas ădinăpunctădeăvedereăeconomic. 
#M15 



    ART. 199 
    (1) În cazul aplicării criteriului "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic", 
oferta stabilită ca fiind câştigătoare este oferta care întruneşte punctajul cel mai mare rezultat 
din aplicarea unui sistem de factori de evaluare pentru care se stabilesc ponderi relative. În 
cazul în care, din motive obiective, pe care autoritatea contractantă le poate justifica temeinic, 
este imposibilă stabilirea exactă a ponderilor relative pentru fiecare factor de evaluare, 
autoritatea contractantă are obliga ia de a indica în anun ul de participare şi în documenta ia de 
atribuire cel pu in ordinea descrescătoare a importan ei factorilor de evaluare care urmează să 
fie utiliza i. 
#B 
    (2)ăFactoriiădeăevaluareăaăofertei,ăprev zu iălaăalin.ă(1),ăpotăfi,ăal turiădeăpre :ăcaracteristiciă
privindănivelulăcalitativ,ătehnicăsauăfunc ional,ăcaracteristiciădeămediu,ăcosturiădeăfunc ionare,ă
raportulăcost/eficien ,ăserviciiăpost-vânzareăşiăasisten ătehnic ,ătermenădeălivrareăsauădeă
execu ie,ăalteăelementeăconsiderate semnificative pentru evaluarea ofertelor. 
#M15 
    (3) Autoritatea contractantă are obliga ia de a preciza, în mod clar, în invita ia/anun ul de 
participare, precum şi în documenta ia de atribuire, factorii de evaluare a ofertei cu ponderile 
relative ale acestora. 
    (4) Autoritatea contractantă are obliga ia de a preciza în documenta ia de atribuire algoritmul 
de calcul sau metodologia concretă de punctare a avantajelor care vor rezulta din propunerile 
tehnice şi financiare prezentate de ofertan i. 
    (5) Orice modificare şi/sau completare a factorilor de evaluare preciza i conform alin. (3) 
conduce la anularea procedurii de atribuire. 
 
#B 
    SEC IUNEAăaă4-a 
    Stabilireaăoferteiăcâştig toare 
 
#M19 
    ART. 200 
    (1) În termen de 25 de zile de la data deschiderii ofertelor, autoritatea contractantă stabileşte 
oferta câştigătoare, pe baza criteriului de atribuire precizat în invita ia de participare/anun ul de 
participare şi în documenta ia de atribuire, dacă oferta respectivă îndeplineşte toate condi iile de 
admisibilitate care rezultă din documenta ia de atribuire şi actele anexate. 
    (2) În cazuri temeinic motivate, autoritatea contractantă poate prelungi o singură dată 
perioada de evaluare, cu excep ia situa iilor în care autoritatea contractantă reevaluează 
ofertele ca urmare a unei decizii a Consiliului, a unei hotărâri judecătoreşti sau a 
recomandărilor observatorilor Unită ii pentru Coordonarea şi Verificarea Achizi iilor Publice. 
#M12 
    (3) Motivele temeinice se prezintă într-o notă justificativă, aprobată de conducătorul 
autorită ii contractante care este parte a dosarului achizi iei publice. 
#M19 



    (4) Prelungirea perioadei de evaluare se aduce la cunoştin a operatorilor economici implica i, 
în termen de maximum două zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1). 
#B 
    ART. 201 
    (1)ăPeăparcursulăaplic riiăproceduriiădeăatribuire,ăautoritateaăcontractant ăareădreptulădeăaă
solicitaăclarific riăşi,ădup ăcaz,ăcomplet riăaleădocumentelorăprezentateădeăofertan i/candida iă
pentru demonstrareaăîndepliniriiăcerin elorăstabiliteăprinăcriteriileădeăcalificareăşiăselec ieăsauă
pentruădemonstrareaăconformit iiăoferteiăcuăcerin eleăsolicitate. 
    (2)ăAutoritateaăcontractant ănuăareădreptulăcaăprinăclarific rile/complet rileăsolicitateăs ă
determineăapari iaăunuiăavantajăevidentăînăfavoareaăunuiăofertant/candidat. 
    ART. 202 
    (1)ăÎnăcazulăuneiăoferteăcareăareăunăpre ăaparentăneobişnuitădeăsc zutăînăraportăcuăceeaăceă
urmeaz ăaăfiăfurnizat,ăexecutatăsauăprestat,ăautoritateaăcontractant ăareăobliga iaădeăaăsolicitaă
ofertantului,ăînăscrisăşiăînainteădeăaăluaăoădecizieădeărespingereăaăaceleiăoferte,ădetaliiăşiăpreciz riă
peăcareăleăconsider ăsemnificativeăcuăprivireălaăofert ,ăprecumăşiădeăaăverificaăr spunsurileăcareă
justific ăpre ulărespectiv. 
#M25 
    (1^1) O ofertă prezintă un pre  aparent neobişnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi 
furnizat, executat sau prestat, atunci când pre ul ofertat, fără T.V.A., reprezintă mai pu in de 
80% din valoarea estimată a contractului respectiv. 
#B 
    (2)ăAutoritateaăcontractant ăareăobliga iaădeăaăluaăînăconsiderareăjustific rileăprimiteădeălaă
ofertant,ăînăcondi iileăalin.ă(1),ăîndeosebiăceleăcareăseărefer ăla: 
    a)ăfundamentareaăeconomic ăaămoduluiădeăformareăaăpre ului,ăaferentămetodelorădeăexecu ie 
utilizate,ăprocesuluiădeăproduc ieăsauăserviciilorăprestate; 
    b)ăsolu iileătehniceăadoptateăşi/sauăoriceăcondi iiădeosebitădeăfavorabileădeăcareăbeneficiaz ă
ofertantulăpentruăexecutareaălucr rilor,ăpentruăfurnizareaăproduselorăsauăprestareaăserviciilor; 
    c)ăoriginalitateaăoferteiădinăpunctădeăvedereăalăîndepliniriiătuturorăcerin elorăprev zuteăînăcaietulă
de sarcini; 
    d)ărespectareaădispozi iilorăprivindăprotec iaămunciiăşiăcondi iileădeălucruăaplicabileăpentruă
executareaălucr rii,ăprestareaăserviciului sau furnizarea produselor; 
    e)ăposibilitateaăcaăofertantulăs ăbeneficiezeădeăunăajutorădeăstat. 
#M25 
    ART. 203 
    (1) Atunci când autoritatea contractantă constată că o ofertă are un pre  aparent neobişnuit de 
scăzut deoarece ofertantul beneficiază de un ajutor de stat, oferta respectivă poate fi respinsă pe 
acest temei numai dacă, în urma clarificărilor solicitate, ofertantul este în imposibilitate de a 
demonstra, într-o perioadă de timp stabilită de autoritatea contractantă şi care nu poate fi mai 
scurtă de 3 zile, că ajutorul de stat a fost acordat în mod legal. 
#B 
    (2)ăAtunciăcândăautoritateaăcontractant ărespingeăoăofert ăînăcircumstan eleăprev zuteălaăalin.ă
(1),ăaceastaăareăobliga iaădeăaătransmiteăoănotificareăînăacestăsensăAutorit ii Na ionaleăpentruă
ReglementareaăşiăMonitorizareaăAchizi iilorăPublice. 



    ART. 204 
    (1)ăAutoritateaăcontractant ăareăobliga iaădeăaăîncheiaăcontractulădeăachizi ieăpublic ăcuă
ofertantulăaăc ruiăofert ăaăfostăstabilit ăcaăfiindăcâştig toare,ăpeăbazaăpropunerilorătehniceăşiă
financiareăcuprinseăînărespectivaăofert . 
#M7 
    (1^1) În cazul în care autoritatea contractantă nu poate încheia contractul cu ofertantul a 
cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare, datorită faptului că ofertantul în cauză se află 
într-o situa ie de for ă majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa contractul, atunci 
aceasta are dreptul să declare câştigătoare oferta clasată pe locul doi, în condi iile în care 
aceasta există şi este admisibilă. În caz contrar, se anulează aplicarea procedurii pentru 
atribuirea contractului de achizi ie publică. 
#M15 
    (2) Autoritatea contractantă are obliga ia de a asigura ob inerea şi păstrarea documentelor 
justificative care dovedesc efectuarea oricărei proceduri de atribuire prevăzute la art. 18. 
#M15 
    ART. 204^1 
    Într-un contract de achizi ie publică este permisă doar cesiunea crean elor născute din acel 
contract, obliga iile născute rămânând în sarcina păr ilor contractante, astfel cum au fost 
stipulate şi asumate ini ial. 
#M14 
    ART. 205 
    (1) Contractele care intră în sfera de aplicare a prezentei ordonan e de urgen ă pot fi 
încheiate numai după împlinirea termenelor de aşteptare de: 
    a) 11 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii, în cazul în 
care valoarea estimată, conform prevederilor art. 23 şi ale cap. II sec iunea a 2-a, a contractului 
respectiv este egală sau mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 55 alin. (2); 
    b) 6 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii, în cazul în 
care valoarea estimată, conform prevederilor art. 23 şi ale cap. II sec iunea a 2-a, a contractului 
respectiv este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 55 alin. (2). 
#M19 
    (1^1) Prin excep ie de la prevederile alin. (1), în cazurile prevăzute la art. 27 alin. (5), art. 28 
alin. (3), respectiv art. 29 alin. (3), termenele de aşteptare se raportează la valoarea estimată a 
fiecărui lot, publicată în invita ia de participare/anun ul de participare. 
#M11 
    (2) Contractele/acordurile-cadru care intră în sfera de aplicare a prezentei ordonan e de 
urgen e, încheiate înainte de împlinirea termenelor prevăzute la alin. (1), sunt lovite de nulitate. 
    (3) Respectarea termenelor prevăzute la alin. (1) este facultativă în următoarele cazuri: 
    a) atunci când prezenta ordonan ă de urgen ă nu prevede obligativitatea publicării unui anun  
sau a unei invita ii de participare; 
    b) atunci când contractul/acordul-cadru respectiv urmează să fie încheiat cu un operator 
economic care a fost singurul ofertant la respectiva procedură de atribuire şi nu există al i 
operatori economici implica i în procedura de atribuire; 



    c) atunci când este atribuit un contract subsecvent unui acord-cadru sau ca urmare a utilizării 
unui sistem dinamic de achizi ie. 
 
#B 
    SEC IUNEAăaă5-a 
    Informareaăcandida ilorăşiăaăofertan ilor 
 
#M9 
    ART. 206 
    (1) Autoritatea contractantă are obliga ia de a informa operatorii economici implica i în 
procedura de atribuire despre deciziile referitoare la rezultatul selec iei, la rezultatul procedurii 
de atribuire a contractului de achizi ie publică sau de încheiere a acordului-cadru, la admiterea 
într-un sistem de achizi ie dinamic, la rezultatul concursului de solu ii ori, după caz, la anularea 
procedurii de atribuire şi eventuala ini iere ulterioară a unei noi proceduri, în scris şi cât mai 
curând posibil, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la emiterea acestora, înăuntrul 
termenului prevăzut la art. 200. 
#M14 
    (1^1) În sensul prevederilor alin. (1), se consideră operator economic implicat în procedura de 
atribuire orice candidat/ofertant pe care autoritatea contractantă nu l-a informat încă despre 
decizii care îi vizează direct candidatura/oferta proprie sau orice candidat/ofertant a cărui 
candidatură/ofertă nu a fost încă respinsă definitiv de autoritatea contractantă. O respingere este 
considerată definitivă dacă a fost comunicată operatorului economic în cauză şi fie a fost 
considerată legală de către Consiliul Na ional de Solu ionare a Contesta iilor sesizat în legătură 
cu acest aspect, fie nu a făcut ori nu mai poate face obiectul unei căi de atac. 
#B 
    (2)ăComunicareaăprinăcareăseătransmiteăinformareaăprev zut ălaăalin.ă(1)ăseătransmiteăşiăprinăfax 
sau prin mijloace electronice. 
#M5 
    (3) În cazul în care autoritatea contractantă nu transmite comunicarea privind rezultatul 
aplicării procedurii şi prin fax sau prin mijloace electronice, atunci termenele prevăzute la art. 
205 alin. (1) se majorează cu 5 zile. 
#B 
    ART. 207 
    (1)ăÎnăcadrulăcomunic riiăprev zuteălaăart. 206 alin.ă(2),ăautoritateaăcontractant ăareăobliga iaădeă
aăinformaăofertantul/ofertan iiăcâştig tor/câştig toriăcuăprivireălaăacceptareaăofertei/oferteloră
prezentate. 
    (2)ăÎnăcadrulăcomunic riiăprev zuteălaăart. 206 alin.ă(2),ăautoritateaăcontractant ăareăobliga iaădeă
aăinformaăofertan ii/candida iiăcareăauăfostărespinşiăsauăaăc rorăofert ănuăaăfostădeclarat ă
câştig toareăasupraămotivelorăcareăauăstatălaăbazaădecizieiărespective,ădup ăcumăurmeaz : 
    a)ăfiec ruiăcandidatărespins,ămotiveleăconcreteăcareăauăstatălaăbazaădecizieiădeărespingereăaă
candidaturii sale; 
#M5 



    b) pentru fiecare ofertă respinsă, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere, 
detaliindu-se argumentele în temeiul cărora oferta a fost considerată inacceptabilă şi/sau 
neconformă, îndeosebi elementele ofertei care nu au corespuns cerin elor de func ionare şi 
performan ă prevăzute în caietul de sarcini; 
    c) fiecărui ofertant care a prezentat o ofertă acceptabilă şi conformă, prin urmare admisibilă, 
dar care nu a fost declarată câştigătoare, caracteristicile şi avantajele relative ale 
ofertei/ofertelor câştigătoare în raport cu oferta sa, numele ofertantului căruia urmează să i se 
atribuie contractul de achizi ie publică sau, după caz, ale ofertan ilor cu care urmează să se 
încheie un acord-cadru; 
#M9 
    d) fiecărui operator economic dintre cei prevăzu i la lit. a) - c), data-limită până la care au 
dreptul de a depune contesta ie, avându-se în vedere prevederile art. 256^2 alin. (1). 
#B 
    ART. 208 
    Autoritateaăcontractant ăareădreptulădeăaănuăcomunicaăanumiteăinforma iiădinăceleăprev zuteălaă
art. 207 alin.ă(2)ălit.ăc),ădarănumaiăînăsitua iaăînăcareădivulgareaăacestora: 
    a) ar conduce la neaplicarea unei prevederi legale, ar constitui un obstacol în aplicarea unei 
prevederiălegaleăsauăarăfiăcontrar ăinteresuluiăpublic; 
    b) arăprejudiciaăintereseleăcomercialeălegitimeăaleăoperatorilorăeconomici,ăpubliciăsauăpriva i,ă
sauăarăprejudiciaăconcuren aăloial ădintreăaceştia. 
 
    SEC IUNEAăaă6-a 
    Anulareaăaplic riiăproceduriiădeăatribuireăaăcontractuluiădeăachizi ieăpublic  
 
#M15 
    ART. 209 
    (1) Autoritatea contractantă are obliga ia de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea 
contractului de achizi ie publică în următoarele cazuri: 
    a) dacă au fost depuse numai oferte inacceptabile şi/sau neconforme; 
    b) dacă nu a fost depusă nicio ofertă sau dacă au fost depuse oferte care, deşi pot fi luate în 
considerare, nu pot fi comparate din cauza modului neuniform de abordare a solu iilor tehnice 
şi/ori financiare; 
    c) dacă abateri grave de la prevederile legislative afectează procedura de atribuire sau dacă 
este imposibilă încheierea contractului. 
    (2) Prin excep ie de la prevederile art. 204, autoritatea contractantă are dreptul de a anula 
aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizi ie publică, dacă ia această decizie 
înainte de data încheierii contractului, numai în următoarele cazuri: 
    a) dacă autoritatea contractantă se află în una dintre situa iile prevăzute la art. 86 alin. (2) lit. 
a), art. 102 alin. (2) lit. a), art. 117 alin. (2) lit. a) sau art. 148^1 lit. a); 
    b) ca urmare a deciziei pronun ate de Consiliul Na ional de Solu ionare a Contesta iilor, prin 
care se dispune eliminarea oricăror specifica ii tehnice din caietul de sarcini ori din alte 
documente emise în legătură cu procedura de atribuire. 



    (3) Dispozi iile alin. (2) nu pot aduce atingere obliga iei autorită ii contractante de a anula o 
procedură de atribuire în urma unei hotărâri judecătoreşti sau a unei decizii în acest sens a 
Consiliului Na ional de Solu ionare a Contesta iilor. 
    (4) În sensul prevederilor alin. (1) lit. c), prin abateri grave de la prevederile legislative se 
în elege: 
#M19 
    a) criteriile de calificare şi selec ie şi/sau criteriul de atribuire sau factorii de evaluare 
prevăzu i în cadrul invita iei de participare/anun ului de participare, precum şi în documenta ia 
de atribuire au fost modificate/modifica i, cu excep ia situa iilor prevăzute la art. 179 alin. (4); 
#M15 
    b) pe parcursul analizei, evaluării şi/sau finalizării procedurii de atribuire se constată erori 
sau omisiuni, iar autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri corective 
fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) - f); 
#M19 
    c) deciziile luate de autoritatea contractantă în procesul de evaluare a ofertelor au la bază 
cerin e/criterii de calificare şi/sau selec ie ce nu se regăsesc în fişa de date/invita ia de 
participare/anun ul de participare; 
    d) orice situa ie reglementată expres de prezenta ordonan ă de urgen ă. 
#M9 
    ART. 210 
    Autoritatea contractantă are obliga ia de a comunica în scris tuturor participan ilor la 
procedura de atribuire, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data anulării, atât încetarea 
obliga iilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cât şi motivul concret care a 
determinat decizia de anulare, înăuntrul termenului prevăzut la art. 200. 
#M9 
    ART. 210^1 
    Cu excep ia negocierii fără publicarea prealabilă a unui anun  de participare, în cel mult 48 
de zile de la anularea procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are obliga ia de a 
transmite în SEAP informa ii referitoare la motivele anulării. 
 
#B 
    CAP. 6 
    Dosarulăachizi ieiăpublice 
 
    ART. 211 
    Autoritateaăcontractant ăareăobliga iaădeăaăîntocmiădosarulăachizi ieiăpubliceăpentruăfiecareă
contract atribuit sau acord-cadruăîncheiat,ăprecumăşiăpentruăfiecareălansareăaăunuiăsistemădeă
achizi ieădinamic. 
#M5 
    ART. 212 
    Dosarul achizi iei publice, precum şi ofertele înso ite de documentele de calificare şi selec ie 
se păstrează de către autoritatea contractantă atât timp cât contractul de achizi ie 
publică/acordul-cadru produce efecte juridice, dar nu mai pu in de 5 ani de la data finalizării 



contractului respectiv. În cazul anulării procedurii de atribuire, dosarul se păstrează cel pu in 5 
ani de la data anulării respectivei proceduri. 
#M5 
    ART. 213 
    (1) Dosarul achizi iei publice trebuie să cuprindă documentele întocmite/primite de 
autoritatea contractantă în cadrul procedurii de atribuire, cum ar fi, dar fără a se limita la 
următoarele: 
    a) nota privind determinarea valorii estimate; 
    b) anun ul de inten ie şi dovada transmiterii acestuia spre publicare, dacă este cazul; 
    c) anun ul de participare şi dovada transmiterii acestuia spre publicare şi/sau, după caz, 
invita ia de participare; 
#M19 
    c^1) erata, dacă este cazul; 
#M5 
    d) documenta ia de atribuire; 
    e) nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire, în cazul în care procedura 
aplicată a fost alta decât licita ia deschisă sau licita ia restrânsă; 
    f) nota justificativă privind accelerarea procedurii de atribuire, dacă este cazul; 
    g) procesul-verbal al şedin ei de deschidere a ofertelor; 
    h) formularele de ofertă depuse în cadrul procedurii de atribuire; 
    i) solicitările de clarificări, precum şi clarificările transmise/primite de autoritatea 
contractantă; 
    j) raportul procedurii de atribuire; 
    k) dovada comunicărilor privind rezultatul procedurii; 
    l) contractul de achizi ie publică/acordul-cadru, semnate; 
    m) anun ul de atribuire şi dovada transmiterii acestuia spre publicare; 
#M14 
    n) dacă este cazul, contesta iile formulate în cadrul procedurii de atribuire, înso ite de 
deciziile motivate pronun ate de Consiliul Na ional de Solu ionare a Contesta iilor; 
#M15 
    o) documentele referitoare la func ia de verificare a aspectelor procedurale aferente 
procesului de atribuire a contractelor de achizi ie publică, dacă este cazul; 
#M5 
    p) documentul constatator care con ine informa ii referitoare la îndeplinirea obliga iilor 
contractuale de către contractant. 
#M7 
    (2) Raportul procedurii de atribuire prevăzut la alin. (1) lit. j) se elaborează înainte de 
încheierea contractului de achizi ie publică/acordului-cadru/sistemului de achizi ie dinamic şi 
cuprinde cel pu in următoarele elemente: 
#B 
    a)ădenumireaăşiăsediulăautorit iiăcontractante; 
    b) obiectul contractuluiădeăachizi ieăpublic /acordului-cadruăsauăsistemuluiădeăachizi ieă
dinamic; 



    c)ădac ăesteăcazul,ădenumirea/numeleăcandida ilorăparticipan iălaăprocedur ; 
    d)ădac ăesteăcazul,ădenumirea/numeleăcandida ilorăselecta iăşiăneselecta i,ăprecumăşiămotivele 
careăauăstatălaăbazaăselect riiăsauăneselect riiărespectivilorăcandida i; 
    e)ădenumirea/numeleăofertan ilorăparticipan iălaăprocedur ; 
    f)ădenumirea/numeleăofertan ilorărespinşiăşiămotiveleăcareăauăstatălaăbazaăacesteiădecizii; 
    g)ădac ăeste cazul, motivele concrete pentru care una sau mai multe dintre oferte au fost 
respinseăcaăurmareăaăconsider riiăpre urilorăprezentateăcaăfiindăneobişnuitădeăsc zute; 
    h)ădenumirea/numeleăofertantului/ofertan ilorăaăc rui/c rorăofert ăaăfostădeclarat  câştig toareă
şiămotiveleăcareăauăstatălaăbazaăacesteiădecizii; 
    i)ăînăcazulăofertantului/ofertan ilorăcâştig tori,ăparteaădinăcontractăpeăcareăacesta/aceştiaăauă
declaratăc ăoăsubcontracteaz ,ăîmpreun ăcuădenumirea/numeleăsubcontractan ilor; 
    j)ădac ăesteăcazul,ăjustificareaăhot râriiădeăanulareăaăproceduriiădeăatribuire. 
#M19 
    (3) În cazul în care atribuirea contractului de achizi ie publică se face pe loturi, raportul 
procedurii de atribuire poate fi elaborat şi pentru fiecare lot în parte. 
#B 
    ART. 214 
    Prevederile art. 213 alin.ă(1)ăseăaplic ăînămodăcorespunz torăşiăînăcazulăatribuiriiăcontracteloră
prev zuteălaăcap. VII. 
#M19 
    ART. 215 
    (1) Dosarul achizi iei publice are caracter de document public, în forma în care se află la 
momentul solicitării accesului la informa iile din cuprinsul acestuia. Accesul persoanelor la 
aceste informa ii se realizează cu respectarea termenelor şi procedurilor prevăzute de 
reglementările legale privind liberul acces la informa iile de interes public şi nu poate fi 
restric ionat decât în măsura în care aceste informa ii sunt confiden iale, clasificate sau protejate 
de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii. 
#M12 
    (2) *** Abrogat 
#B 
    ART. 216 
    Înăcazulăînăcareăautoritateaăcontractant ăaplic ăoăprocedur ădeăatribuireăprinămijloaceă
electronice,ăutilizeaz ăunăsistemădinamicădeăachizi ieăsauăunăsistemădeăachizi iiăelectronice,ă
aceasta are obliga iaădeăaăasiguraătrasabilitateaădeplin ăaăac iunilorăpeăcareăleărealizeaz ăpeă
parcursulăprocesuluiădeăatribuire,ăastfelăîncâtăîntocmireaădosaruluiăachizi ieiăpublice,ăînă
conformitate cu prevederile art. 213,ăs ănuăfieăafectat . 
 
    CAP. 7 
    Contractele de concesiune 
 
    SEC IUNEAă1 
    Principiiăşiăreguliăgeneraleădeăatribuireăaăcontractuluiădeăconcesiune 
 



    ART. 217 
    Principiileăcareăstauălaăbazaăatribuiriiăcontractuluiădeăconcesiuneăsuntăceleăprev zuteălaăart. 2 
alin. (2). 
    ART. 218 
    (1)ăAutoritateaăcontractant ăareăobliga iaădeăaăatribuiăcontractulădeăconcesiuneăpotrivită
prevederilorăprezenteiăsec iuni. 
    (2)ăModulădeăfundamentareăaădecizieiădeărealizareăaăproiectului,ămodulădeătransferăşiădeă
recuperare a obiectului concesiunii, modulădeăpreg tireăaădocumenta ieiădeăatribuireăşiădeăaplicareă
aăprocedurilorăprev zuteădeăprezentaăordonan ădeăurgen ăseăstabilescăprinăhot râreăaăGuvernului. 
#M12 
    ART. 218^1 
    Autoritatea contractantă are dreptul de a atribui contractul de concesiune de lucrări publice 
sau contractul de concesiune de servicii prin aplicarea uneia dintre procedurile prevăzute la art. 
18 alin. (1) lit. a) - c), precum şi a negocierii cu publicarea prealabilă a unui anun  de 
participare în situa iile prevăzute la art. 110 sau în cele prevăzute la art. 251 alin. (1). 
#B 
    ART. 219 
    (1)ăRegulileădeăestimareăprev zuteălaăcap. II sec iuneaăaă2-aăseăaplic ăînămodăcorespunz toră
pentru determinarea valorii estimate a contractului de concesiune. 
    (2)ăModulădeăsolu ionareăaăcontesta iilorădepuseăpeăparcursulăaplic riiăproceduriiădeăatribuireăaă
contractuluiădeăconcesiuneăesteăcelăprev zutălaăcap. IX. 
    ART. 220 
    Prezentaăordonan ădeăurgen ănuăseăaplic ăînăcazulăînăcareăcontractulădeăconcesiune: 
    a) este atribuit într-unaădintreăsitua iileăprev zuteălaăart. 12 - 14; 
    b)ăseăatribuieădeăc treăoăautoritateăcontractant ăceădesf şoar ăîntreăactivit ileăsaleăunaăsauămaiă
multeădintreăactivit ileărelevanteăprev zuteălaăart. 232 - 241, în cazul în care contractul de 
concesiuneăareăcaăobiectăefectuareaărespectivelorăactivit i;ăsau 
    c) are ca scop concesionarea bunurilor publice, dar numai în cazul în care, prin obiectul 
respectivuluiăcontract,ăautoritateaăcontractant ănuăurm reşteădobândireaăexecu ieiăuneiălucr riăsauă
a unui serviciu, fapt care ar încadra contractul respectiv fie înăcategoriaăcontractelorădeăachizi ieă
public ,ăfieăînăcategoriaăcontractelorădeăconcesiuneăaăc rorăatribuireăesteăreglementat ădeăprezentaă
ordonan ădeăurgen . 
    ART. 221 
    Prezentaăordonan ădeăurgen ănuăseăaplic ăatunciăcândăesteănecesar ăachizi ionarea unor 
lucr riăsauăserviciiăsuplimentare/adi ionaleăcareănuăauăfostăincluseăînăcontractulădeăconcesiuneă
ini ial,ădarăcareădatorit ăunorăcircumstan eăneprev zuteăauădevenitănecesareăpentruăîndeplinireaă
contractuluiăînăcauz ,ădac ăseărespect ,ăînămodăcumulativ,ăurm toareleăcondi ii: 
    a)ăatribuireaăs ăfieăf cut ăcontractantuluiăini ial; 
    b)ălucr rileăsauăserviciileăsuplimentare/adi ionaleănuăpotăfi,ădinăpunctădeăvedereătehnicăşiă
economic,ăseparateădeăcontractulăini ialăf r ăapari iaăunorăinconveniente majore pentru autoritatea 
contractant ăsau,ădeşiăseparabileădeăcontractulăini ial,ăsuntăstrictănecesareăînăvedereaăîndepliniriiă
acestuia; 



    c)ăvaloareaăcumulat ăaăcontractelorăatribuiteăpentruălucr riăşiăserviciiăsuplimentare/adi ionaleă
nuădep şeşteă50%ădinăvaloareaăcontractuluiăini ial. 
    ART. 222 
    (1)ăAutoritateaăcontractant ăareăobliga iaădeăaăasiguraătransparen aăatribuiriiăcontractelorădeă
concesiune. 
    (2)ăProceduraădeăatribuireăaăunuiăcontractădeăconcesiuneăseăini iaz ăprinăpublicareaăunuiăanun ă
de participare. 
    (3)ăAutoritateaăcontractant ăareăobliga iaădeăaăincludeăînăanun ulăprev zutălaăalin.ă(2)ăcelăpu ină
informa iileăcuprinseăînăanexa nr. 3B şi,ădac ăesteănecesar,ăalteăinforma iiăconsiderateăutileădeă
c treăautoritateaăcontractant , în conformitate cu formularul standard adoptat de Comisia 
European . 
    (4)ăÎnăcazulăanun urilorădeăparticipareăpentruăcare,ăînăconformitateăcuăprevederileăprezenteiă
ordonan eădeăurgen ,ănuăesteăobligatorieătransmitereaăspreăpublicareăc treăJurnalulăOficial al 
UniuniiăEuropene,ăcon inutulăacestoraăseăstabileşteăprinăhot râreăaăGuvernului. 
#M15 
    (5) Prevederile art. 48 - 50 şi ale art. 56 se aplică în mod corespunzător. 
#M12 
    ART. 223 
    (1) Anun ul de participare se publică în SEAP şi, după caz, în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene, precum şi, op ional, în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, Achizi ii publice. 
#M19 
    (2) Publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie pentru contractul de 
concesiune de lucrări publice, în situa iile în care valoarea estimată a acestuia este egală sau 
mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 5.000.000 euro. 
#B 
    ART. 224 
    (1)ăAutoritateaăcontractant ăareăobliga iaădeăaăstabiliănum rulădeăzileădintreădataăpublic riiă
anun uluiădeăparticipareăşiădataădepuneriiăaplica iilor,ăastfelăîncâtăoperatoriiăeconomiciăs ă
beneficiezeădeăoăperioad ăadecvat ăşiăsuficient ăpentruăelaborareaăaplica iilor. 
    (2)ăIndiferentădeăproceduraăaplicat ăşiăf r ăaăaduceăatingereăprevederilorăalin.ă(1),ăautoritateaă
contractant ăareăobliga iaădeăaătransmiteăspreăpublicareăanun ulădeăparticipareăcuăcelăpu ină52ădeă
zileăînainteădeădataălimit ădeădepunereăaăaplica iilor. 
    (3)ăÎnăcazulăînăcareăanun ulădeăparticipareăesteătransmis,ăînăformatăelectronic,ăspreăpublicareăînă
JurnalulăOficialăalăUniuniiăEuropene,ăperioadaăprev zut ălaăalin.ă(2)ăseăpoateăreduceăcuă7ăzile. 
    (4) Prevederile art. 72 seăaplic  înămodăcorespunz tor. 
    ART. 225 
    Atunciăcândăatribuieăunăcontractădeăconcesiuneădeălucr riăpublice,ăautoritateaăcontractant ăareă
dreptul de a solicita: 
#M1 
    a) concesionarul să atribuie contracte unor ter e păr i, într-un procent de minimum 30% din 
valoarea totală a lucrărilor care fac obiectul concesiunii, lăsând candida ilor posibilitatea de a 
majora partea/păr ile din contract pe care urmează să le subcontracteze; 
#B 



    b)ăcandida ilorăs ăprecizeze,ăînăcadrulăaplica ieiădepuse,ăvaloareaălucr rilor din cadrul 
contractuluiădeăconcesiuneăpeăcareăaceştiaăinten ioneaz ăs ăleăatribuieăunorăter eăp r i. 
 
    SEC IUNEAăaă2-a 
    Reguliăpentruăatribuireaăcontractelorădeăachizi ieăpublic ădeăc treăconcesionari 
 
    ART. 226 
    În cazul în care concesionarulăareăcalitateaădeăautoritateăcontractant ăînăsensulăprevederilorăart. 
8 lit. a) - c),ăacestaăareăobliga iaădeăaărespectaăprevederileăcap. I - VI atunci când atribuie un 
contractădeăachizi ieăpublic ăuneiăter eăp r i. 
#M19 
    ART. 227 
    (1) În cazul în care concesionarul nu are calitatea de autoritate contractantă în sensul 
prevederilor art. 8 lit. a) - c), acesta, atunci când atribuie un contract de lucrări sau de servicii 
unei ter e păr i, publică un anun  de participare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în 
SEAP şi, op ional, în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, Achizi ii publice, în toate 
situa iile în care valoarea estimată a contractului care urmează să fie atribuit este egală sau mai 
mare decât echivalentul în lei al sumei de 5.000.000 euro, cu excep ia cazurilor prevăzute la art. 
122. Determinarea valorii estimate a contractului se realizează conform regulilor prevăzute la 
art. 23 şi la cap. II sec iunea a 2-a. 
#B 
    (2)ăConcesionarulăareăobliga iaădeăaărespectaăşiăurm toareleăcondi ii: 
    a)ănum rulădeăzileădintreădataătransmiteriiăspreăpublicareăaăanun uluiădeăparticipareăşiădataă
depuneriiăcandidaturilorătrebuieăs ăfieădeăcelăpu ină37ădeăzile;ăşi 
    b)ănum rulădeăzileădintreădataătransmiteriiăspreăpublicareăaăanun uluiădeăparticipareăsauă
transmiteriiăinvita ieiădeăparticipareăşiădataădepuneriiăofertelorătrebuieăs ăfieădeăcelăpu ină40ădeă
zile. 
    (3)ăÎnăcazulăînăcareăanun ulădeăparticipareăesteătransmis,ăînăformat electronic, spre publicare în 
JurnalulăOficialăalăUniuniiăEuropene,ăperioadeleăprev zuteălaăalin.ă(2)ăseăpotăreduceăcuă7ăzile. 
    (4)ăÎnăcazulăînăcareăconcesionarulăpublic ăînăSEAPăîntreagaădocumenta ieădeăatribuireăşiă
permite,ăîncepândăcuădataăpublic riiăanun uluiădeăparticipare,ăaccesulădirectăşiănerestric ionatăală
operatorilorăeconomiciălaăaceast ădocumenta ie,ăatunciăaceastaăareădreptulădeăaăreduceăperioadaă
prev zut ălaăalin.ă(2)ălit.ăb)ăcuăînc ă5ăzile. 
    (5) Prevederile art. 72 seăaplic ăînămodăcorespunz tor. 
    (6)ăConcesionarulăareăobliga iaădeăaăincludeăînăanun ulăprev zutălaăalin.ă(1)ăcelăpu ină
informa iileăcuprinseăînăanexa nr. 3C şi,ădac ăesteănecesar,ăalteăinforma iiăconsiderateăutileădeă
c treăacesta,ăînăconformitateăcuăformularulăstandard adoptatădeăComisiaăEuropean . 
    (7) Prevederile art. 48 - 50ăseăaplic ăînămodăcorespunz tor. 
    ART. 228 
    (1) Grupurile de întreprinderi care s-auăconstituităpentruăob inereaăconcesiuniiăsauă
întreprinderileăafiliateăacestoraănuăsuntăconsiderateăaăfiăter eăp r i. 
    (2)ăÎnăsensulăprevederilorăalin.ă(1),ăprinăîntreprindereăafiliat ăseăîn elegeăoriceăpersoan ăcareă
desf şoar ăactivit iăeconomiceăşi: 



    a)ăasupraăc reiaăconcesionarulăpoateăexercita,ădirectăsauăindirect,ăoăinfluen ădominant ;ăsau 
    b)ăcareăpoateăexercitaăasupraăconcesionaruluiăoăinfluen ădominant ;ăsau 
#M5 
    c) care, la fel ca şi concesionarul, face obiectul influen ei dominante a unei alte persoane. 
Pentru no iunea de influen ă dominantă, prevederile art. 3 lit. m) se aplică în mod corespunzător. 
#B 
    (3)ăOperatorulăeconomicăcareăparticip ălaăproceduraădeăatribuireăaăunuiăcontractădeăconcesiune 
areăobliga iaădeăaăincludeăînăaplica ieălistaăcuprinzândăpersoaneleăcareăauăcalitateaădeăîntreprinderiă
afiliateăacestuia;ăconcesionarulăareăobliga iaădeăaăactualizaăaceast ălist ăînămodăpermanent,ăpân ălaă
finalizarea contractului de concesiune. 
 
    CAP. 8 
    Contracte sectoriale 
 
    SEC IUNEAă1 
    Activit iărelevante 
 
    PARAGRAFUL 1 
    Domeniu de aplicare 
 
    ART. 229 
    (1)ăDispozi iileăcap. I - VIăsuntăaplicabileăcontractelorăsectorialeăînăm suraăînăcareăprezentulă
capitol nu prevede altfel. 
    (2)ăÎnăsensulăprevederilorăalin.ă(1),ăprinăcontractăsectorialăseăîn elegeăcontractulădeăachizi ieă
public ăcareăseăatribuieăînăscopulăefectu riiăuneiăactivit iărelevanteăînăsectoareleădeăutilitateă
public : 
    a)ăap ; 
    b) energie; 
    c) transport; 
    d)ăpoşt . 
    ART. 230 
    Autoritateaăcontractant ăareăobliga iaădeăaăatribuiăunăcontractăsectorialădestinatăefectu riiămaiă
multorăactivit iărelevante,ăînăconformitateăcuăregulileăaplicabileăactivit iiăc reiaăîiăesteădestinată
în principal. 
    ART. 231 
    (1)ăÎnăcazulăînăcareăautoritateaăcontractant ăcareăseăîncadreaz ăînăunaădintreăcategoriileă
prev zuteălaăart. 8 lit. a) - c)ăatribuieăunăcontractădeăachizi ieăpublic ădestinatămaiămultorătipuriădeă
activit i,ădintreăcareăcelăpu inăunaăesteăactivitateărelevant ,ăiarăoăalt ăactivitateăintr ăsubăinciden aă
prevederilor de la cap. I - VIăşi,ăînămodăobiectiv,ăesteăimposibilăs ăseădetermineăc reiăactivit iăîiă
esteădestinatăînăprincipalăcontractulăînăcauz ,ăatunciăautoritateaăcontractant ănuăareădreptul de a 
încadraăcontractulărespectivăînăcategoriaăcontractelorăsectoriale,ăavândăobliga iaădeăaărespectaă
prevederile de la cap. I - VI. 



    (2)ăÎnăcazulăînăcareăautoritateaăcontractant ăcareăseăîncadreaz ăînăunaădintreăcategoriileă
prev zuteălaăart. 8 lit. a) - c)ăatribuieăunăcontractădeăachizi ieăpublic ădestinatămaiămultorătipuriădeă
activit i,ădintreăcareăcelăpu inăunaăesteăactivitateărelevant ,ăiarăoăalt ăactivitateănuăintr ăsubă
inciden aăprevederilorăprezenteiăordonan eădeăurgen ăşi,ăînămodăobiectiv,ăesteăimposibilăs ăseă
determineăc reiăactivit iăîiăesteădestinatăînăprincipalăcontractulăînăcauz ,ăatunciăautoritateaă
contractant ăareăobliga iaădeăaăîncadraăcontractulărespectivăînăcategoriaăcontractelorăsectoriale. 
    (3) În cazul în care autoritatea contractant ăcareăseăîncadreaz ăînăunaădintreăcategoriileă
prev zuteălaăart. 8 lit.ăd)ăsauăe)ăatribuieăunăcontractădeăachizi ieăpublic ădestinatămaiămultorătipuriă
deăactivit i,ădintreăcareăcelăpu inăunaăesteăactivitateărelevant ,ăşi,ăînămodăobiectiv,ăesteăimposibil 
s ăseădetermineăc reiăactivit iăîiăesteădestinatăînăprincipalăcontractulăînăcauz ,ăatunciăaceastaăareă
obliga iaădeăaăîncadraăcontractulărespectivăînăcategoriaăcontractelorăsectoriale. 
 
    PARAGRAFUL 2 
    Ap  
 
    ART. 232 
    Sunt considerate activit iărelevanteăînăsectorulădeăutilitateăpublic ăprev zutălaăart. 229 alin. (2) 
lit.ăa)ăurm toarele: 
    a)ăpunereaălaădispozi ieăsauăexploatareaădeăre eleăfixeădestinateăs ăasigure,ăînăbeneficiulă
publicului,ăserviciiădeăproduc ie,ătransportăsauădistribu ieădeăap ăpotabil ; 
    b)ăfurnizareaădeăap ăpotabil ăunorăre eleădeănaturaăcelorăprev zuteălaălit.ăa). 
    ART. 233 
    Autoritateaăcontractant ăcareăefectueaz ăunaădintreăactivit ileăprev zuteălaăart. 232 are 
obliga iaădeăaărespectaăprevederileăprezentuluiăcapitolăşiăatunciăcândăatribuieăunăcontractăsauă
organizeaz ăunăconcursădeăsolu iiăcareăesteăînăleg tur : 
    a)ăcuăproiecteădeătehnologieăhidraulic ,ăiriga iiăsauăameliorareăaăsolului,ădac ăvolumulădeăap ă
utilizatăpentruăfurnizareaădeăap ăpotabil ăreprezint ămaiămultădeă20%ădinăvolumulătotalădeăap ăpusă
laădispozi ieăprinăastfelădeăproiecteăoriăprinăinstala iileădeăirigareăoriădrenaj;ăsau 
    b) cu evacuarea sau tratarea apelor uzate. 
    ART. 234 
    Furnizareaăapeiăpotabileăc treăre eleleăpubliceădeăoăautoritateăcontractant ădinăcategoriaăceloră
definite la art. 8 lit.ăd)ăsauăe)ănuăseăconsider ăactivitateărelevant ăînăsensulăart. 232,ădac ăseă
îndeplinesc,ăînămodăcumulativ,ăurm toareleăcondi ii: 
    a)ăfurnizorulăproduceăap ăpotabil ăalăc reiăconsumăesteănecesarăînăscopulăefectu riiăuneiăalteă
activit iădecâtăceleăconsiderateădeăprezentaăordonan ădeăurgen ăcaăfiindăactivit iărelevante; 
    b)ăfurnizareaădeăap ăpotabil ăc treăre eleleăpubliceădepindeădoarădeăconsumulăpropriuăală
furnizorului,ăiarăcantitateaăfurnizat ăre elelorărespectiveănuădep şeşteă30%ădinăproduc iaătotal ădeă
ap ăpotabil ăaăacestuia,ăavându-se în vedere media ultimilor 3 ani, inclusiv anul în curs. 
 
    PARAGRAFUL 3 
    Energie 
 
    ART. 235 



    Suntăconsiderateăactivit iărelevanteăînăsectorulădeăutilitateăpublic ăprev zutălaăart. 229 alin. (2) 
lit.ăb)ăurm toarele: 
    a) punerea la dispozi ieăsauăexploatareaădeăre eleăfixeădestinateăs ăasigure,ăînăbeneficiulă
publicului,ăserviciiădeăproduc ie,ătransportăsauădistribu ieădeăcombustibiliăgazoşi,ăenergieătermic ă
sauăenergieăelectric ; 
#M1 
    b) livrarea de combustibili gazoşi, energie termică sau energie electrică prin re ele de natura 
celor prevăzute la lit. a). 
#M1 
    ART. 236 
    Livrarea combustibililor gazoşi sau a energiei termice prin re elele publice de o autoritate 
contractantă din categoria celor definite la art. 8 lit. d) sau e) nu se consideră activitate 
relevantă în sensul art. 235, dacă se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condi ii: 
    a) operatorul economic produce energia termică sau combustibilii gazoşi ca o consecin ă 
inevitabilă a unei alte activită i decât cele considerate de prezenta ordonan ă de urgen ă ca fiind 
activită i relevante; 
    b) livrarea de combustibili gazoşi sau de energie termică prin re elele publice este făcută 
numai cu scopul de a exploata în mod economic această produc ie, iar cifra de afaceri rezultată 
din alimentarea re elelor respective nu depăşeşte 20% din cifra de afaceri totală realizată, 
avându-se în vedere media ultimilor 3 ani, inclusiv anul în curs. 
#M1 
    ART. 237 
    Livrarea energiei electrice prin re elele publice de o autoritate contractantă din categoria 
celor definite la art. 8 lit. d) sau e) nu se consideră activitate relevantă în sensul art. 235, dacă se 
îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condi ii: 
    a) operatorul economic produce energia electrică în scopul efectuării unei alte activită i decât 
cele considerate de prezenta ordonan ă de urgen ă ca fiind activită i relevante; 
    b) livrarea de energie electrică prin re elele publice depinde doar de consumul propriu al 
operatorului economic, iar cantitatea transportată prin re elele respective nu depăşeşte 30% din 
produc ia totală de energie electrică a acestuia, avându-se în vedere media ultimilor 3 ani, 
inclusiv anul în curs. 
 
#B 
    PARAGRAFUL 4 
    Transport 
 
#M1 
    ART. 238 
    (1) Este considerată activitate relevantă în sectorul de utilitate publică prevăzut la art. 229 
alin. (2) lit. c) punerea la dispozi ie sau exploatarea de re ele destinate să asigure, în beneficiul 
publicului, servicii de transport pe calea ferată şi servicii de transport terestru de călători, pe 
bază de grafic, cum ar fi transportul în comun cu autobuze, tramvaie, metrou, troleibuze sau 
transport pe cablu. 



#B 
    (2)ăÎnăsensulăprevederilorăalin.ă(1),ăseăconsider ăc ăexist ăoăre eaăpentruăprestareaăserviciilorădeă
transport,ăînăcazulăînăcareăcondi iileădeăoperareă- careăpotăvizaăruteleăceăurmeaz ăaăfiădeservite,ă
capacitateaădeătransportăcareăurmeaz ăs ăfieăasigurat ăsauăfrecven aăserviciuluiă- sunt prestabilite 
de o autoritateăcompetent . 
#M1 
    ART. 239 
    Prestarea de servicii de transport efectuate cu autobuze nu este considerată activitate 
relevantă în cazul în care şi al i operatori economici au dreptul să presteze acelaşi tip de servicii, 
în aceeaşi zonă geografică şi în aceleaşi condi ii ca şi autorită ile contractante. 
 
#B 
    PARAGRAFUL 5 
    Poşt  
 
    ART. 240 
    (1)ăEsteăconsiderat ăactivitateărelevant ăînăsectorulădeăutilitateăpublic ăprev zutălaăart. 229 alin. 
(2)ălit.ăd)ăprestareaăurm toarelorăservicii: 
    a)ăserviciiăpoştale,ăindiferentădac ăsuntăsauănuărezervateăînăsensulăprevederilorăart. 12 din 
Ordonan aăGuvernuluiănr.ă31/2002ăprivindăserviciileăpoştale,ăaprobat ăcuămodific riăprinăLegea 
nr. 642/2002,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ărespectiv serviciile constând în 
colectarea,ăsortarea,ătransportulăşiălivrareaălaădestinatariăaătrimiterilorăpoştaleă- coresponden ,ă
c r i,ăcataloage,ăziare,ăperiodice,ăcoleteăpoştaleăcon inândăbunuriăcuăsauăf r ăvaloareăcomercial ă- 
indiferent de greutate; 
    b)ăserviciiădeăgestiuneăaăserviciilorădeăcurierat,ărespectivăserviciileăcareăprecedăşiăurmeaz ă
expedierii; 
    c)ăserviciiăcuăvaloareăad ugat ăînăleg tur ăcuăpoştaăelectronic ăşiăfurnizateăintegralăprină
mijloace electronice, inclusiv transmiterea securizat ăprinămijloaceăelectroniceăaădocumenteloră
codificate,ăserviciiădeăgestiuneăaăadreselorăşiătransmitereaăprinăpoştaăelectronic ărecomandat ; 
    d)ăserviciiăprivindătrimiterileăpoştaleăneincluseălaălit.ăa),ăcumăarăfiăpublicitateaădirect ăprină
coresponden ,ăcareănuăpoart ăadres ; 
    e) servicii financiar-poştale,ădeănaturaăcelorăprev zuteăînăcategoriaă6ădinăanexa nr. 2A şiăînăart. 
13 lit.ăd),ăcareăinclud,ăînăprincipal,ămandateleăpoştaleăşiătransferurileăpeăbaz ădeăconturiăcurenteă
poştale; 
    f) servicii filatelice; 
    g)ăserviciiălogistice,ăcareăcombin ălivrareaăşi/sauădepozitareaăcuăalteăfunc iuniădecâtăceleă
poştale. 
    (2)ăPrestareaăserviciilorăprev zuteălaăalin.ă(1)ălit.ăb)ă- g)ăintr ăînăcategoriaăactivit ilorărelevanteă
numaiădac ăpersoanaăînăcauz ăpresteaz ăşiăserviciiăpoştaleăînăsensulăprevederilorăalin.ă(1)ălit.ăa)ăşiă
numaiădac ăactivitateaădeăserviciiăpoştaleănuăesteădirectăexpus ăconcuren eiăconformăprevederiloră
art. 248. 
 
    PARAGRAFUL 6 



    Alteăactivit iărelevante 
 
#M5 
    ART. 241 
    (1) În sensul prezentei ordonan e de urgen ă se consideră activită i relevante şi acele activită i 
care presupun exploatarea unui areal geografic în scopul: 
    a) prospectării sau extrac iei de petrol brut, gaze naturale, cărbuni sau al i combustibili solizi; 
    b) punerii la dispozi ia transportatorilor care operează pe căi aeriene, maritime sau fluviale a 
aeroporturilor, a porturilor maritime/fluviale sau a altor terminale de re ea de transport. 
#M7 
    (2) Contractele atribuite în scopul efectuării activită ilor relevante prevăzute la alin. (1) sunt 
considerate contracte sectoriale. 
 
#B 
    SEC IUNEAăaă2-a 
    Excep iiăspecifice 
 
    ART. 242 
    Prezentaăordonan ădeăurgen ănuăseăaplic ăpentruăcontracteleăsectorialeăcareăsuntăatribuiteăcuă
scopulădeăaăseăachizi iona: 
    a)ăproduseăcareăurmeaz ăs ăfieărevânduteăsauăînchiriateăunorăter eăp r i,ăînăcondi iileăînăcareă
autoritateaăcontractant ănuăbeneficiaz ădeăunădreptăspecialăsauăexclusivăînăacestăsens,ăiarăalteă
persoaneăauăşiăeleădreptulădeăaăvindeăsauădeăaăînchiriaăproduseăsimilareăînăaceleaşiăcondi iiăcaăşiă
autoritateaăcontractant ; 
    b)ăproduse,ăserviciiăsauălucr riădestinateăefectu riiăunorăactivit iărelevanteăîntr-unăstatăter ă
UniuniiăEuropene,ăînăcondi iileăînăcareăînăefectuareaărespectivelorăactivit iănuăintervineăutilizareaă
fizic ăaăuneiăre eleăsauăaăunuiăarealăgeograficădinăComunitateaăEuropean . 
    ART. 243*) 
    Prezentaăordonan  deăurgen ănuăseăaplic ăpentruăcontracteleăatribuiteădeăc treăautoritateaă
contractant ăcareăseăîncadreaz ăînăunaădintreăcategoriileăprev zuteălaăart. 8 lit.ăd)ăsauăe)ăşiăcareăauă
caăobiectăachizi iaădeăproduse,ăserviciiăsauălucr riădestinateădesf şur riiăaltorăactivit iădecâtă
activit ileărelevante. 
#CIN 
    *) A se vedea Ordinul preşedintelui Autorită ii Na ionale pentru Reglementarea şi 
Monitorizarea Achizi iilor Publice nr. 553/2011 pentru interpretarea art. 243 din Ordonan a de 
urgen ă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizi ie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. 
 
#B 
    ART. 244 
    Prezentaăordonan ădeăurgen ănuăseăaplic ăpentruăcontractulăcareăareăcaăobiect cump rareaădeă
ap ,ădac ăacestaăesteăatribuitădeăoăautoritateăcontractant ăcareăefectueaz ăactivit iărelevanteădeă
naturaăcelorăprev zuteălaăart. 232. 



#M5 
    ART. 245 
    Prezenta ordonan ă de urgen ă nu se aplică pentru contractul care are ca obiect cumpărarea 
de energie, de produse energetice ale industriei extractive sau de al i combustibili destina i 
produc iei de energie, dacă acesta este atribuit de o autoritate contractantă care efectuează 
activită i de natura celor prevăzute la art. 235 şi art. 241 lit. a). 
#B 
    ART. 246 
    (1)ăPrezentaăordonan ădeăurgen ănuăseăaplic ăpentruăatribuireaăcontractuluiăsectorial: 
    a)ădeăc treăoăautoritateăcontractant ăuneiăîntreprinderi afiliate acesteia; 
    b)ădeăc treăoăasociereădeămaiămulteăautorit iăcontractante,ăformat ăexclusivăcuăscopulădeăaă
derulaăoăactivitateărelevant ,ăuneiăîntreprinderiăafiliateălaăunaădintreăautorit ileăcontractanteă
respective. 
#M5 
    (2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile: 
    a) în cazul unui contract de furnizare, numai dacă cel pu in 80% din cifra medie de afaceri în 
domeniul furnizării de produse, din ultimii 3 ani, a întreprinderii afiliate provine din furnizarea 
de astfel de produse pentru întreprinderile cu care este afiliată; 
    b) în cazul unui contract de servicii, numai dacă cel pu in 80% din cifra medie de afaceri în 
domeniul serviciilor, din ultimii 3 ani, a întreprinderii afiliate provine din prestarea de astfel de 
servicii pentru întreprinderile cu care este afiliată; 
    c) în cazul unui contract de lucrări, numai dacă cel pu in 80% din cifra medie de afaceri în 
domeniul lucrărilor, din ultimii 3 ani, a întreprinderii afiliate provine din execu ia de astfel de 
lucrări pentru întreprinderile cu care este afiliată. 
#B 
    (3)ăÎnăsensulăprevederilorăalin.ă(1)ăşiă(2),ăîntreprindereaăafiliat ăreprezint ăoriceăpersoan ăcareă
desf şoar ăactivit iăeconomiceăşiăcareăintr ,ăînăconformitateăcuăprevederileălegaleăreferitoareălaă
consolidareaăconturilor,ăînăperimetrulădeăconsolidareăalăautorit iiăcontractanteăsauăoriceăpersoan ă
careădesf şoar ăactivit iăeconomiceăşiăcareăseăafl ăînăoricareădinăurm toareleăsitua ii: 
    a)ăautoritateaăcontractant ăexercit ,ădirectăsauăindirect,ăoăinfluen ădominant ăasupraăsa; 
    b)ăexercit ,ădirectăsauăindirect,ăoăinfluen ădominant ăasupraăuneiăautorit iăcontractante; 
    c)ăîmpreun ăcuăautoritateaăcontractant ,ăseăafl ,ădirectăsauăindirect,ăsubăinfluen aădominant ăaă
uneiăalteăpersoaneăcareădesf şoar ăactivit iăeconomice. 
#M5 
    Pentru no iunea de influen ă dominantă, prevederile art. 3 lit. m) se aplică în mod 
corespunzător. 
    (4) În cazul în care, în func ie de data la care o întreprindere afiliată a fost înfiin ată sau şi-a 
început activitatea, cifra de afaceri nu este disponibilă pentru ultimii 3 ani, este suficient ca 
întreprinderea să arate că cifra de afaceri prevăzută la alin. (2) lit. a), b) sau c) este credibilă, 
acest lucru demonstrându-se pe baza unui plan de afaceri. 
    (5) În cazul în care mai mult de o întreprindere afiliată la autoritatea contractantă furnizează 
servicii, produse sau lucrări similare, procentajele prevăzute la alin. (2) se calculează luând în 



considerare cifra totală de afaceri care rezultă din furnizarea de produse, prestarea de servicii 
sau, după caz, execu ia de lucrări, de către respectivele întreprinderi afiliate. 
#B 
    ART. 247 
    (1)ăPrezentaăordonan ădeăurgen ănuăseăaplic ăpentruăatribuireaăcontractuluiăsectorial: 
    a)ădeăc treăoăasociereădeămaiămulteăautorit iăcontractante,ăformat ăexclusivăcuăscopulădeăaă
derulaăoăactivitateărelevant ,ăuneiaădintreăautorit ileăcontractante respective; 
    b)ădeăc treăoăautoritateăcontractant ăuneiăasocieriădeăautorit iăcontractanteădinăcareăeaăîns şiă
faceăparteăşiăcareăaăfostăformat ăexclusivăcuăscopulădeăaăderulaăoăactivitateărelevant . 
    (2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile numaiădac ăasociereaăaăfostăînfiin at ăpentruăefectuareaă
activit iiărelevanteăpeăoăperioad ădeăcelăpu ină3ăani,ăiarăinstrumentulăjuridicăprinăcareăs-aăînfiin ată
asociereaăprevedeăc ăautorit ileăcontractanteăînăcauz ăvorăfaceăparteădinăasociereaărespectiv ă
pentruăoăperioad ăcelăpu inăegal ăcuăceaămen ionat . 
    ART. 248 
    (1)ăPrezentaăordonan ădeăurgen ănuăseăaplic ăpentruăatribuireaăcontractelorăsectorialeăînăcazulă
înăcareăactivitateaărelevant ăpentruăcareăsuntădestinateăesteăexpus ădirectăconcuren eiăpeăoăpia ălaă
careăaccesulănuăesteărestric ionat. 
    (2)ăÎnăsensulăprevederilorăalin.ă(1),ăconstatareaăfaptuluiăc ăoăanumit ăactivitateărelevant ăesteă
sauănuăexpus ădirectăconcuren eiăseăstabileşteădeăc treăComisiaăEuropean ăpeăbazaăuneiă
notific ri/cereriăformulateăînăacestăsensădeăautoritateaăcontractant ăinteresat ,ăcareăvaăcuprindeă
toateăinforma iileănecesareăpentruăadoptareaăuneiădeciziiăpertinenteăînăleg tur ăcuăsitua iaă
existent . 
    (3)ăProceduraăspecific ăpentruăelaborareaăşiătransmitereaănotific rii/cereriiăprev zuteălaăalin.ă(2)ă
seăstabileşteăprinăhot râreăaăGuvernului*). 
#CIN 
    *) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 827/2009 pentru aprobarea Normelor privind 
procedura specifică pentru elaborarea şi transmiterea cererii de constatare a faptului că o 
anumită activitate relevantă este expusă direct concuren ei pe o pia ă la care accesul nu este 
restric ionat. 
 
#B 
    ART. 249 
    Autoritateaăcontractant ăareăobliga iaădeăaătransmiteăAutorit iiăNa ionaleăpentruă
ReglementareaăşiăMonitorizareaăAchizi iilorăPubliceăoriceăinforma iiăpeăcareăaceastaăleăsolicit ăcuă
privire la contractele pentru care s-au considerat aplicabile prevederile art. 242 şiă243,ăprecumăşiă
ale art. 246 şiă247. 
 
    SEC IUNEAăaă3-a 
    Reguli specifice de atribuire a contractelor sectoriale 
 
    ART. 250 
    (1) Procedurile de atribuire a contractelor sectoriale sunt: 
    a)ălicita iaădeschis ; 



    b)ălicita iaărestrâns ; 
    c)ănegociereaăcuăpublicareaăprealabil ăaăunuiăanun ădeăparticipare; 
    d)ănegociereaăf r ăpublicareaăprealabil ăaăunuiăanun ădeăparticipare; 
    e) cererea de oferte. 
    (2) Prevederile art. 18 alin.ă(2)ăsuntăaplicabileăşi în cazul atribuirii contractelor sectoriale. 
#M5 
    (3) În vederea atribuirii contractelor sectoriale, autoritatea contractantă poate utiliza şi 
modalită ile speciale de atribuire prevăzute la cap. IV, cu respectarea prevederilor prezentei 
sec iuni. 
#B 
    ART. 251 
    (1)ăAutoritateaăcontractant ăareăobliga iaădeăaăatribuiăcontractulăsectorial,ădeăregul ,ăprină
aplicareaăprocedurilorădeălicita ieădeschis ,ălicita ieărestrâns ăsauănegociereăcuăpublicareaă
prealabil ăaăunuiăanun ădeăparticipare. 
    (2) Prin excep ieădeălaăprevederileăalin.ă(1),ăautoritateaăcontractant ăareădreptulădeăaăaplicaă
celelalteăproceduriăprev zuteălaăart. 250 alin.ă(1),ădup ăcaz,ănumaiăînăcircumstan eleăspecificeă
prev zuteălaăart. 252 sau 124. 
    ART. 252 
    Pentru atribuirea contractuluiăsectorial,ăautoritateaăcontractant ăareădreptulădeăaăaplicaă
proceduraădeănegociereăf r ăpublicareaăprealabil ăaăunuiăanun ădeăparticipareănumaiăînă
urm toareleăcazuri: 
#M5 
    a) atunci când, în urma aplicării licita iei deschise, licita iei restrânse sau negocierii cu 
publicarea prealabilă a unui anun  de participare sau a cererii de oferte, nu a fost prezentată 
nicio ofertă sau au fost prezentate numai oferte necorespunzătoare datorită faptului că acestea 
sunt complet irelevante în raport cu obiectul contractului. Aplicarea procedurii de negociere în 
acest caz este posibilă numai după anularea procedurii ini iale şi numai dacă cerin ele ini iale 
prevăzute în documenta ia de atribuire nu sunt modificate substan ial; 
#B 
    b)ăatunciăcând,ădinămotiveătehnice,ăartisticeăsauăpentruămotiveălegateădeăprotec iaăunorădrepturiă
deăexclusivitate,ăcontractulădeăachizi ieăpublic ăpoateăfiăatribuitănumaiăunuiăanumităoperatoră
economic; 
#M5 
    c) ca o măsură strict necesară, atunci când perioadele de aplicare a licita iei deschise, a 
licita iei restrânse, a negocierii cu publicarea prealabilă a unui anun  de participare sau a 
cererii de oferte nu pot fi respectate din motive de extremă urgen ă, determinate de evenimente 
imprevizibile şi care nu se datorează sub nicio formă unei ac iuni sau inac iuni a autorită ii 
contractante. Autoritatea contractantă nu are dreptul de a stabili durata contractului pe o 
perioadă mai mare decât cea necesară, pentru a face fa ă situa iei de urgen ă care a determinat 
aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anun  de participare; 
#B 
    d)ăatunciăcândăcontractulăcareăurmeaz ăs ăfieăatribuităesteădestinatăexclusivăînăscopulăcercet riiă
ştiin ifice,ăexperiment rii,ăstudiilorăsauădezvolt riiătehnologiceăşiănumaiădac ăacestaănuăesteă



destinatăob ineriiăunuiăprofităşiăniciăacopeririiăcosturilorăaferente,ăiarăatribuireaăs ănuăafectezeă
atribuireaăulterioar ăpeăbazeăconcuren ialeăaăcontractelorăsubsecventeăcareăsuntădestinateă
îndeplinirii scopului propus; 
    e)ăatunciăcândăesteănecesar ăachizi ionareaădeălaăfurnizorulăini ialăaăunorăcantit iăsuplimentareă
deăproduseădestinateăînlocuiriiăpar ialeăsauăextinderiiăechipamentelor/instala iilorălivrateăanterioră
şiănumaiădac ăschimbareaăfurnizorului ini ialăarăpuneăautoritateaăcontractant ăînăsitua iaădeăaă
achizi ionaăproduseăcare,ădatorit ăcaracteristicilorătehniceădiferiteădeăceleădejaăexistente,ă
determin ăincompatibilit iăsauădificult iătehniceădispropor ionateădeăoperareăşiăîntre inere; 
#M5 
    f) pentru achizi ionarea de materii prime cotate la bursele de mărfuri, achizi ia acestora 
realizându-se ca urmare a tranzac iilor de pe pia a la disponibil. 
#M1 
    g) atunci când produsele pot fi achizi ionate în condi ii deosebit de avantajoase de la un 
operator economic care îşi lichidează definitiv afacerile, de la un administrator judiciar care 
administrează afacerile unui operator economic în stare de faliment sau lichidare, printr-un 
aranjament cu creditorii unui operator economic în stare de faliment sau lichidare ori printr-o 
altă procedură similară cu cele anterioare, reglementată prin lege; 
#B 
    h)ăatunciăcândăesteăposibil ăachizi ionareaădeăproduseălaăunăpre ăconsiderabilămaiăsc zutădecâtă
pre urileăpracticateăînămodănormalăpeăpia ,ăcaăurmareăaăapari ieiăuneiăocaziiădeosebitădeă
avantajoase,ădisponibileădoarăpentruăoăperioad ăfoarteăscurt ădeătimp; 
    i)ăatunciăcând,ăcaăurmareăaăunuiăconcursădeăsolu ii,ăcontractulădeăserviciiătrebuieăs ăfieăatribuit,ă
conformăregulilorăstabiliteăini ial,ăconcurentuluiăcâştig torăsauăunuiaădintreăconcuren iiăcâştig toriă
ai concursului respectiv, în acest din urm ăcazăautoritateaăcontractant ăavândăobliga iaădeăaă
transmiteăinvita ieălaănegocieriătuturorăconcuren ilorăcâştig tori; 
#M7 
    j) atunci când este necesară achizi ionarea unor lucrări sau servicii suplimentare/adi ionale, 
care nu au fost incluse în contractul ini ial, dar care datorită unor circumstan e imprevizibile au 
devenit necesare pentru îndeplinirea contractului în cauză, şi numai dacă se respectă, în mod 
cumulativ, următoarele condi ii: 
#B 
    - atribuireaăs ăfieăf cut ăcontractantuluiăini ial; 
    - lucr rileăsauăserviciileăsuplimentare/adi ionaleănuăpotăfi,ădinăpunctădeăvedereătehnicăşiă
economic,ăseparateădeăcontractulăini ialăf r ăapari iaăunorăinconvenien eămajoreăpentruăautoritateaă
contractant ăsau,ădeşiăseparabileădeăcontractulăini ial,ăsuntăstrict necesare în vederea îndeplinirii 
acestuia; 
#M15 
    k) atunci când, ulterior atribuirii unui contract de lucrări, autoritatea contractantă îşi propune 
să achizi ioneze noi lucrări care sunt similare lucrărilor achizi ionate prin atribuirea 
contractului ini ial şi numai dacă se respectă, în mod cumulativ, următoarele condi ii: 
    - atribuirea se face contractantului ini ial, iar noile lucrări constau în repetarea unor lucrări 
similare celor prevăzute în contractul atribuit ini ial şi sunt conforme cu cerin ele prevăzute în 
caietul de sarcini elaborat cu ocazia atribuirii respectivului contract; 



    - contractul de lucrări ini ial a fost atribuit prin procedura de cerere de oferte/licita ie 
deschisă, licita ie restrânsă sau negociere cu publicarea prealabilă a unui anun  de participare; 
    - valoarea estimată a contractului ini ial de lucrări s-a determinat prin luarea în considerare 
inclusiv a lucrărilor similare care pot fi achizi ionate ulterior; 
    - în anun ul de participare la procedura aplicată pentru atribuirea contractului ini ial s-a 
precizat faptul că autoritatea contractantă are dreptul de a opta pentru achizi ionarea ulterioară 
de noi lucrări similare de la operatorul economic a cărui ofertă va fi declarată câştigătoare în 
cadrul procedurii respective. 
#M12 
    ART. 253 
    În cazul în care acest lucru este posibil, cu excep ia cazurilor prevăzute la art. 252 lit. b), e), 
g), i), j) şi k), autoritatea contractantă are obliga ia de a invita la negocieri un număr de 
operatori economici care să asigure o concuren ă reală. 
#M15 
    ART. 254 
    (1) În cazul în care ofertele prezentate în cadrul unei proceduri de atribuire a unui contract de 
furnizare con in produse originare din ări ter e cu care Uniunea Europeană nu a încheiat niciun 
acord într-un cadru multilateral sau bilateral care să asigure accesul efectiv al entită ilor 
comunitare la pie ele acestor ări ter e, aceste oferte pot fi respinse dacă propor ia produselor 
originare din ările ter e depăşeşte 50% din valoarea totală a produselor care constituie oferta. 
În sensul prezentului alineat, programele de calculator utilizate în echipamentele pentru re ele de 
telecomunica ii sunt considerate produse. 
    (2) În cazul în care două sau mai multe oferte sunt egale sau echivalente din punctul de vedere 
al punctajului ob inut în urma aplicării factorilor de evaluare, va fi aleasă acea ofertă care nu 
poate fi respinsă în temeiul dispozi iilor alin. (1). Valoarea acelor oferte este considerată 
echivalentă, în sensul prezentului articol, în cazul în care diferen a dintre pre urile prevăzute în 
propunerile financiare nu depăşeşte 3%. 
    (3) Cu toate acestea, o ofertă nu poate fi aleasă în detrimentul altei oferte dacă această 
alegere ar obliga autoritatea contractantă să achizi ioneze un material cu caracteristici tehnice 
diferite de cele ale materialului existent, ceea ce ar determina o incompatibilitate ori dificultă i 
tehnice de utilizare sau de între inere ori costuri dispropor ionale. 
 
#B 
    CAP. 9 
    Solu ionareaăcontesta iilor 
 
    SEC IUNEAă1 
    Dispozi iiăgenerale 
 
#M14 
    ART. 255 
    (1) Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept ori într-un interes legitim printr-
un act al autorită ii contractante, prin încălcarea dispozi iilor legale în materia achizi iilor 



publice, poate solicita, prin contesta ie, anularea actului, obligarea autorită ii contractante de a 
emite un act, recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim pe cale administrativ-
jurisdic ională, în condi iile prezentei ordonan e de urgen ă. 
    (1^1) *** Abrogat 
    (1^2) *** Abrogat 
    (1^3) *** Abrogat 
#M11 
    (2) În sensul prevederilor alin. (1), prin persoană vătămată se în elege orice operator 
economic care: 
    a) are sau a avut un interes legitim în legătură cu respectiva procedură de atribuire; 
#M9 
    b) a suferit, suferă sau riscă să sufere un prejudiciu ca o consecin ă a unui act al autorită ii 
contractante, de natură să producă efecte juridice, ori ca urmare a nesolu ionării în termenul 
legal a unei cereri privind respectiva procedura de atribuire. 
    (3) În sensul prevederilor alin. (1), prin act al autorită ii contractante se în elege orice act 
administrativ, orice altă opera iune administrativă care produce sau poate produce efecte 
juridice, neîndeplinirea în termenul legal a unei obliga ii prevăzute de prezenta ordonan ă de 
urgen ă, omisiunea ori refuzul de a emite un act sau de a efectua o anumită opera iune, în 
legătură cu sau în cadrul procedurii de atribuire. 
#M11 
    (4) Orice referire, pe parcursul prezentului capitol, la aplicarea procedurii de atribuire 
include toate cazurile men ionate la art. 9, precum şi orice alte contracte sau proceduri care 
intră în sfera de aplicare a dispozi iilor prezentei ordonan e de urgen ă. 
#M12 
    (5) Solu ionarea contesta iilor privind atribuirea contractelor de delegare a gestiunii unui 
serviciu comunitar de utilită i publice pentru care legisla ia specifică face trimitere la aplicarea 
prezentei ordonan e de urgen ă se realizează conform prezentului capitol. 
#M11 
    ART. 256 
    (1) În vederea solu ionării contesta iilor pe cale administrativ-jurisdic ională, partea care se 
consideră vătămată are dreptul să se adreseze Consiliului Na ional de Solu ionare a 
Contesta iilor, cu respectarea prevederilor art. 256^2 şi 270 - 271. 
#M12 
    (2) *** Abrogat 
#M14 
    ART. 256^1 
    (1) Înainte de a se adresa Consiliului Na ional de Solu ionare a Contesta iilor, persoana 
vătămată notifică autoritatea contractantă cu privire la pretinsa încălcare a dispozi iilor legale 
în materia achizi iilor publice şi la inten ia de a sesiza Consiliul Na ional de Solu ionare a 
Contesta iilor. Dispozi iile art. 205 şi 256^2 rămân aplicabile. 
    (2) Lipsa notificării prevăzute la alin. (1) nu împiedică introducerea cererii în fa a Consiliului 
Na ional de Solu ionare a Contesta iilor. 



    (3) Notificarea prevăzută la alin. (1) nu are ca efect suspendarea de drept a procedurii de 
atribuire. După primirea notificării, autoritatea contractantă poate adopta orice măsuri pe care 
le consideră necesare pentru remedierea pretinsei încălcări, inclusiv suspendarea procedurii de 
atribuire sau revocarea unui act emis în cadrul respectivei proceduri. 
    (4) Măsurile adoptate potrivit alin. (3) se comunică în termen de o zi lucrătoare atât persoanei 
care a notificat autoritatea contractantă, cât şi celorlal i operatori economici implica i. 
    (5) Persoana vătămată care a notificat autoritatea contractantă potrivit dispozi iilor alin. (1) 
se poate adresa de îndată Consiliului Na ional de Solu ionare a Contesta iilor, fără a fi obligată 
să aştepte comunicarea măsurilor luate de autoritatea contractantă potrivit alin. (3). 
    (6) Persoana vătămată care, primind comunicarea prevăzută la alin. (4), consideră că 
măsurile adoptate sunt suficiente pentru remedierea pretinsei încălcări va transmite autorită ii 
contractante o notificare de renun are la dreptul de a formula contesta ie în fa a Consiliului 
Na ional de Solu ionare a Contesta iilor sau, după caz, o cerere de renun are la judecarea 
contesta iei. 
#M14 
    ART. 256^2 
    (1) Persoana vătămată poate sesiza Consiliul Na ional de Solu ionare a Contesta iilor în 
vederea anulării actului şi/sau recunoaşterii dreptului pretins ori a interesului legitim, în termen 
de: 
    a) 10 zile începând cu ziua următoare luării la cunoştin ă, în condi iile prezentei ordonan e de 
urgen ă, despre un act al autorită ii contractante considerat nelegal, în cazul în care valoarea 
contractului care urmează să fie atribuit, estimată conform prevederilor art. 23 şi ale cap. II 
sec iunea a 2-a, este egală sau mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 55 alin. (2); 
    b) 5 zile începând cu ziua următoare luării la cunoştin ă, în condi iile prezentei ordonan e de 
urgen ă, despre un act al autorită ii contractante considerat nelegal, în cazul în care valoarea 
contractului care urmează să fie atribuit, estimată conform prevederilor art. 23 şi ale cap. II 
sec iunea a 2-a, este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 55 alin. (2). 
#M19 
    (1^1) Prin excep ie de la prevederile alin. (1), în cazurile prevăzute la art. 27 alin. (5), art. 28 
alin. (3), respectiv art. 29 alin. (3), termenele prevăzute la alin. (1) se raportează la valoarea 
estimată a fiecărui lot, publicată în invita ia de participare/anun ul de participare. 
#M14 
    (2) În cazul în care cererea prevăzută la alin. (1) priveşte con inutul documenta iei de 
atribuire, publicată în SEAP în condi iile art. 75 alin. (5), art. 89 alin. (4) şi art. 127 alin. (2), 
data luării la cunoştin ă este data publicării documenta iei de atribuire. 
#M14 
    ART. 256^3 
    (1) După primirea unei contesta ii, autoritatea contractantă are dreptul de a adopta măsurile 
de remediere pe care le consideră necesare ca urmare a contesta iei respective. Orice astfel de 
măsuri trebuie comunicate contestatorului, celorlal i operatori economici implica i în procedura 
de atribuire, precum şi Consiliului Na ional de Solu ionare a Contesta iilor, nu mai târziu de o zi 
lucrătoare de la data adoptării acestora. 



    (2) În situa ia în care contestatorul consideră că măsurile adoptate sunt suficiente pentru 
remedierea actelor invocate ca fiind nelegale, acesta va trimite Consiliului Na ional de 
Solu ionare a Contesta iilor şi autorită ii contractante o notificare de renun are la contesta ie. În 
acest caz, autoritatea contractantă nu mai are obliga ia de a comunica punctul său de vedere 
potrivit dispozi iilor art. 274. 
    (3) În cazul primirii unei contesta ii de către Consiliul Na ional de Solu ionare a 
Contesta iilor, pentru care nu s-a luat act de renun are conform prevederilor alin. (2), 
autoritatea contractantă are dreptul de a încheia contractul numai după comunicarea deciziei 
Consiliului Na ional de Solu ionare a Contesta iilor, în termenul prevăzut la art. 279 alin. (3), 
dar nu înainte de expirarea termenelor de aşteptare, inclusiv când aceste termene privesc 
cazurile prevăzute la art. 287^12 alin. (1) şi la art. 287^13 lit. a). Dacă decizia Consiliului 
Na ional de Solu ionare a Contesta iilor a fost atacată cu plângere, dispozi iile art. 287^7 se 
aplică în mod corespunzător. 
#M12 
    (4) Contractul încheiat cu nerespectarea prevederilor alin. (3) este lovit de nulitate absolută. 
    (5) În cazul în care, în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire, autoritatea contractantă 
achizi ionează produse, servicii sau lucrări defalcate pe loturi, prevederile alin. (3) sunt 
aplicabile numai asupra loturilor pentru care s-a depus contesta ie. 
 
#B 
    SEC IUNEAăaă2-a 
    ConsiliulăNa ionalădeăSolu ionareăaăContesta iilor 
 
#M14 
    ART. 257 
    (1) Consiliul Na ional de Solu ionare a Contesta iilor, denumit în continuare Consiliul, este 
organism independent cu activitate administrativ-jurisdic ională. 
#M5 
    (2) Consiliul func ionează în baza unui regulament de organizare şi func ionare care se 
aprobă în conformitate cu art. 291. 
#M1 
    (3) În activitatea sa, Consiliul se supune numai legii, iar şedin ele Consiliului sunt legal 
constituite în prezen a majorită ii membrilor acestuia. 
#M19 
    (4) În ceea ce priveşte deciziile sale, Consiliul este independent şi nu este subordonat niciunei 
autorită i sau institu ii publice. 
#M5 
    (5) *** Abrogat 
#M5 
    ART. 258 
    (1) Consiliul este condus de un preşedinte ales dintre membrii săi. 
    (2) În aplicarea prevederilor alin. (1), membrii Consiliului aleg preşedintele prin vot secret, cu 
majoritate absolută. 



    (3) Preşedintele este ales pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reînnoirii o singură dată a 
mandatului. 
#B 
    (4)ăAtribu iileăpreşedinteluiăConsiliuluiăseăstabilescăprinăregulamentulădeăorganizareăşiă
func ionare.ăÎnăexercitarea atribu iilorăsale,ăpreşedinteleăemiteăordine. 
#M12 
    (4^1) În exercitarea atribu iilor sale, preşedintele Consiliului este ajutat de un colegiu format 
din 3 membri, aleşi dintre consilierii de solu ionare a contesta iilor în domeniul achizi iilor 
publice, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor alin. (2). 
#B 
    (5)ăPreşedinteleăConsiliuluiăînainteaz ăprimului-ministru propunerile de numire a membrilor 
Consiliului,ăpentruăcandida iiădeclara iăadmişiălaăconcurs,ăcuăexcep iaăsitua ieiăprev zuteălaăart. 
290 alin. (4). 
    ART. 259 
    PreşedinteleăConsiliuluiăareăobliga iaădeăaăîntocmiăunăraportădeăactivitateăanual,ăpeăcareăîlă
prezint ăşiăîlăsus ineăînăfa aăParlamentuluiăpân ălaădataădeă31ămartieăaăanuluiăurm tor. 
 
    SEC IUNEAăaă3-a 
    Statutul personaluluiăConsiliuluiăNa ionalădeăSolu ionareăaăContesta iilor 
 
#M12 
    ART. 260 
    (1) Numărul membrilor Consiliului şi numărul persoanelor cu statut de personal tehnico-
administrativ se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. 
#B 
    (2)ăCelăpu inăjum tateădinănum rulămembrilorăConsiliuluiătrebuieăs ăfieălicen ia iăînădrept. 
#M14 
    (3) Preşedintele Consiliului trebuie să fie licen iat în drept. 
#B 
    ART. 261 
    (1)ăMembriiăConsiliuluiăsuntăselecta iăprinăconcurs,ăfiindănumi iăînăfunc ieăprinădeciziaă
primului-ministru,ăînăcondi iileălegii. 
#M9 
    (2) Membrii Consiliului sunt selec iona i pe baza aptitudinilor profesionale şi a bunei 
reputa ii. Candida ii trebuie să aibă studii universitare de lungă durată, o vechime de 9 ani în 
domeniul juridic, economic sau tehnic, precum şi o experien ă de cel pu in 2 ani în domeniul 
achizi iilor publice. 
#B 
    (3) Personalul tehnico-administrativăseăîncadreaz ăprinăconcurs,ăînăcondi iileălegii. 
#M5 
    ART. 262 
    (1) Membrii Consiliului sunt func ionari publici cu statut special, denumi i consilieri de 
solu ionare a contesta iilor în domeniul achizi iilor publice. Aceştia sunt asimila i din punctul de 



vedere al salarizării func iei publice de secretar general adjunct din aparatul de lucru al 
Guvernului. 
#M13 
    (2) *** Abrogat 
#M5 
    (2^1) Preşedintele Consiliului beneficiază şi de sporul de conducere aferent func iei de 
director general. 
#M9 
    (3) Personalul auxiliar are calitatea de personal contractual şi este asimilat din punctul de 
vedere al salarizării personalului contractual al Autorită ii Na ionale pentru Reglementarea şi 
Monitorizarea Achizi iilor Publice. 
#B 
    (4)ăPrevederileăprezenteiăordonan eădeăurgen ăseăcompleteaz ăcuădispozi iileăLegii nr. 
188/1999 privind statutul func ionarilorăpublici,ărepublicat ,ăcuămodific rileăulterioare,ăprecumăşiă
cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codulămuncii,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăînă
m suraăînăcareănuăcontravinăprezenteiăreglement ri. 
#M12 
    (5) Perioada exercitării func iei publice de consilier de solu ionare a contesta iilor constituie 
vechime în specialitatea avută în vedere la ocuparea func iei, respectiv juridică, economică sau 
tehnică. 
#M5 
    ART. 263 
    (1) Membrii Consiliului au ca sarcină principală ducerea la îndeplinire a atribu iilor date în 
competen a Consiliului prin prezenta ordonan ă de urgen ă. 
#M12 
    (2) Evaluarea activită ii Consiliului se efectuează o dată pe an de către o comisie. 
#M11 
    (3) Comisia prevăzută la alin. (2) este alcătuită din 5 membri, după cum urmează: 
    a) un reprezentant al Autorită ii Na ionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achizi iilor 
Publice; 
    b) 2 reprezentan i ai Parlamentului României, respectiv un senator şi un deputat, desemna i de 
către cele două Camere ale Parlamentului; 
    c) un reprezentant al Agen iei Na ionale a Func ionarilor Publici; 
    d) un reprezentant al Consiliului Concuren ei. 
#M14 
    (4) În sensul prevederilor alin. (2), comisia întocmeşte un raport de evaluare care se 
înaintează primului-ministru. 
    (5) Procedura de evaluare a activită ii Consiliului şi a preşedintelui acestuia vizează exclusiv 
activitatea administrativă şi organizatorică şi se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, la 
propunerea Agen iei Na ionale a Func ionarilor Publici. 
#M9 
    (6) Prin excep ie de la prevederile alin. (2), în cazul apari iei unor situa ii deosebite, 
procedura de evaluare poate fi efectuată ori de câte ori este necesar şi înainte de acest termen. 



#M19 
    (7) Evaluarea performan elor individuale profesionale ale membrilor Consiliului se realizează 
potrivit regulamentului de organizare şi func ionare a Consiliului, aprobat prin hotărâre a 
Guvernului, având la bază următoarele două criterii obligatorii de evaluare: 
    a) ponderea deciziilor casate; 
    b) consecven a în aplicarea unitară a dispozi iilor în materia achizi iilor publice. 
#B 
    ART. 264 
    (1) Membrilor Consiliului le este interzis: 
    a)ăs ădesf şoareăactivit iăcomerciale,ădirect sau prin persoane interpuse; 
    b)ăs ăde in ăcalitateaădeăasociatăsauădeămembruăînăorganeleădeăconducere,ăadministrareăsauă
controlălaăsociet iăcivile,ăsociet iăcomerciale,ăinclusivăb nciăsauăalteăinstitu iiădeăcredit,ăsociet iă
de asigurare sau financiare,ăcompaniiăna ionale,ăsociet iăna ionaleăsauăregiiăautonome; 
    c)ăs ăde in ăcalitateaădeămembruăalăunuiăgrupădeăinteresăeconomic; 
    d)ăs ăde in ăcalitateaădeămembruăalăunuiăpartidăpoliticăşiăs ădesf şoareăsauăs ăparticipeălaă
activit iăcuăcaracter politic; 
    e)ăs ăexerciteăoriceăfunc ieăpublic ăsauăprivat ,ăcuăexcep iaăfunc iilorăsauăactivit iiăînădomeniulă
didactic,ăalăcercet riiăştiin ificeăşiăalăcrea ieiăliterar-artistice; 
    f)ăs ăexerciteăoricareăalteăactivit iăprofesionaleăsauădeăconsultan . 
    (2)ăMembriiăConsiliuluiăauăobliga iaăs ădepun ădeclara iileădeăavereăşiădeăinterese,ăînă
conformitateăcuădispozi iileăLegii nr. 161/2003 privindăuneleăm suriăpentruăasigurareaă
transparen eiăînăexercitareaădemnit ilorăpublice,ăaăfunc iilorăpubliceăşiăînămediulădeăafaceri,ă
prevenireaăşiăsanc ionareaăcorup iei,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 
    (3)ăMembriiăConsiliuluiănuăauădreptulădeăaăparticipaălaăsolu ionareaăuneiăcontesta iiădac ăseăafl ă
înăunaădintreăsitua iileăprev zuteămaiăjos, subăsanc iuneaănulit iiădecizieiăpronun ate: 
    a)ădac ăaceştia,ăso ulăsauăascenden iiăoriădescenden iiălorăauăvreunăinteresăînăsolu ionareaă
contesta ieiăsauăcândăsuntăso i,ărudeăsauăafiniăpân ălaăalăpatruleaăgradăinclusivăcuăvreunaădintreă
p r i; 
    b) dac ăîntreăaceştiaăşiăunaădintreăp r iăaăfostăunăprocesăpenalăcuăpân ălaă5ăaniăînainteaă
solu ion riiăcauzei; 
    c)ădac ăs-auăpronun atăpublicăînăleg tur ăcuăcontesta iaăpeăcareăoăsolu ioneaz ; 
#M19 
    c^1) dacă în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire au solu ionat o altă contesta ie; 
#B 
    d)ădac ăseăconstat ăc ăauăprimitădeălaăunaădintreăp r iăbunuriămaterialeăsauăpromisiuniădeăbunuriă
materiale ori altfel de avantaje. 
    ART. 265 
    (1) ConstatareaăabaterilorădisciplinareărevineăComisieiădeădisciplin ăcareăseăconstituieăînăcadrulă
Consiliului. 
    (2)ăComisiaădeădisciplin ăareăunănum rădeă5ămembri,ădintreăcareă2ăsuntănumi iădeăpreşedinteleă
Consiliuluiăşiă3ăsuntăaleşiădeămembriiăConsiliului,ăcuămajoritateăsimpl . 
 
    SEC IUNEAăaă4-a 



    Proceduraădeăsolu ionareăaăcontesta iilorăînăfa aăConsiliuluiăNa ionalădeăSolu ionareăaă
Contesta iilor 
 
#M15 
    ART. 266 
    (1) Consiliul este competent să solu ioneze contesta iile cu privire la procedura de atribuire, 
prin complete specializate, constituite potrivit Regulamentului de organizare şi func ionare a 
Consiliului, aprobat potrivit art. 291. 
#B 
    (2)ăÎnăexercitareaăatribu iilorăsale,ăConsiliulăadopt ădecizii. 
    ART. 267 
    (1)ăContesta iaăseăsolu ioneaz ădeăunăcompletăformatădină3ămembriăaiăConsiliului,ădintreăcareă
unulăareăcalitateaădeăpreşedinteădeăcomplet. 
    (2)ăÎnăcadrulăfiec ruiăcompletăcelăpu inăpreşedinteleăacestuiaătrebuieăs ăfieălicen iatăînădrept. 
    ART. 268 
    Cauzele se distribuie completelor în mod aleatoriu. 
    ART. 269 
    Proceduraădeăsolu ionareăaăcontesta iilorăseădesf şoar ăcuărespectareaăprincipiilorălegalit ii,ă
celerit ii,ăcontradictorialit iiăşiăaădreptuluiălaăap rare. 
    ART. 270 
    (1) Contesta iaăseăformuleaz ăînăscrisăşiătrebuieăs ăcon in ăurm toareleăelemente: 
    a)ănumele,ădomiciliulăsauăreşedin aăcontestatoruluiăori,ăpentruăpersoaneleăjuridice,ădenumirea,ă
sediulălorăşiăcodulăunicădeăînregistrare.ăÎnăcazulăpersoanelorăjuridiceăseăvor indicaăşiăpersoaneleă
careăleăreprezint ăşiăînăceăcalitate; 
    b)ădenumireaăşiăsediulăautorit iiăcontractante; 
    c)ădenumireaăobiectuluiăcontractuluiădeăachizi ieăpublic ăşiăproceduraădeăatribuireăaplicat ; 
#M9 
    c^1) *** Abrogată 
    c^2) *** Abrogată 
    d) obiectul contesta iei; 
#M26 
    d^1) dovedirea interesului legitim; 
#B 
    e)ămotivareaăînăfaptăşiăînădreptăaăcererii; 
    f)ămijloaceleădeăprob ăpeăcareăseăsprijin ăcontesta ia,ăînăm suraăînăcareăesteăposibil; 
    g)ăsemn tura p r iiăsauăaăreprezentantuluiăpersoaneiăjuridice. 
#M26 
    (2) În situa ia în care Consiliul apreciază că în contesta ie nu sunt cuprinse toate informa iile 
prevăzute la alin. (1), va cere contestatorului ca, în termen de 3 zile de la înştiin are, să 
completeze contesta ia. În cazul în care contestatorul nu se conformează obliga iei impuse de 
Consiliu, contesta ia va fi respinsă ca inadmisibilă. 
#M9 
    ART. 271 



    (1) Sub sanc iunea respingerii contesta iei ca tardivă, aceasta se înaintează atât Consiliului, 
cât şi autorită ii contractante, nu mai târziu de expirarea termenelor prevăzute la art. 256^2. 
Contestatorul va ataşa la contesta ie şi copia actului atacat, în cazul în care acesta a fost emis, 
precum şi copii ale înscrisurilor prevăzute la art. 270 alin. (1), dacă acestea sunt disponibile. 
#M7 
    (2) În termen de o zi lucrătoare de la primirea contesta iei, autoritatea contractantă are 
obliga ia să îi înştiin eze despre aceasta şi pe ceilal i participan i încă implica i în procedura de 
atribuire. Înştiin area trebuie să con ină inclusiv o copie a contesta iei respective. 
    (3) Toate notificările sau comunicările actelor procedurale se fac cu confirmare de primire. 
Dispozi iile art. 60 alin. (1) se aplică în mod corespunzător. 
#M12 
    (4) În cazul neîndeplinirii obliga iei prevăzute la alin. (1), dispozi iile art. 274 şi ale art. 256^3 
alin. (3) nu sunt aplicabile. 
#M26 
    ART. 271^1 
    (1) În scopul de a proteja autoritatea contractantă de riscul unui eventual comportament 
necorespunzător, contestatorul are obliga ia de a constitui garan ia de bună conduită pentru 
întreaga perioadă cuprinsă între data depunerii contesta iei/cererii/plângerii şi data rămânerii 
definitive a deciziei Consiliului/hotărârii instan ei de judecată de solu ionare a acesteia. 
    (2) Contesta ia/Cererea/Plângerea va fi respinsă în cazul în care contestatorul nu prezintă 
dovada constituirii garan iei prevăzute la alin. (1). 
    (3) Garan ia de bună conduită se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de 
garantare emis în condi iile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări şi se 
depune în original la sediul autorită ii contractante şi în copie la Consiliu sau la instan a de 
judecată, odată cu depunerea contesta iei/cererii/plângerii. 
    (4) Cuantumul garan iei de bună conduită se stabileşte prin raportare la valoarea estimată a 
contractului ce urmează a fi atribuit, astfel: 
    a) 1% din valoarea estimată, dacă aceasta este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la 
art. 55 alin. (2) lit. a) şi b); 
    b) 1% din valoarea estimată, dacă aceasta este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la 
art. 55 alin. (2) lit. c), dar nu mai mult decât echivalentul în lei a 10.000 euro, la cursul BNR de 
la data constituirii garan iei; 
    c) 1% din valoarea estimată, dacă aceasta este egală sau mai mare decât pragurile valorice 
prevăzute la art. 55 alin. (2) lit. a) şi b), dar nu mai mult decât echivalentul în lei a 25.000 euro, 
la cursul BNR de la data constituirii garan iei; 
    d) 1% din valoarea estimată, dacă aceasta este egală sau mai mare decât pragurile valorice 
prevăzute la art. 55 alin. (2) lit. c), dar nu mai mult decât echivalentul în lei a 100.000 euro, la 
cursul BNR de la data constituirii garan iei. 
    (5) Garan ia de bună conduită trebuie să aibă o perioadă de valabilitate de cel pu in 90 de 
zile, să fie irevocabilă şi să prevadă plata necondi ionată la prima cerere a autorită ii 
contractante, în măsura în care contesta ia/cererea/plângerea va fi respinsă ca inadmisibilă. 
    (6) În cazul în care, în ultima zi de valabilitate a garan iei de bună conduită, decizia 
Consiliului sau hotărârea instan ei de judecată nu este rămasă definitivă, iar contestatorul nu a 



prelungit valabilitatea garan iei de bună conduită în aceleaşi condi ii de la alin. (1) - (5), 
autoritatea contractantă va re ine garan ia de bună conduită. Prevederile art. 271^2 alin. (3) - 
(5) se aplică în mod corespunzător. 
    (7) Prevederile alin. (1) - (6) se aplică în mod corespunzător şi în situa ia în care plângerea 
împotriva deciziei Consiliului este formulată de o altă persoană decât autoritatea contractantă 
sau contestator, conform art. 281. 
#M26 
    ART. 271^2 
    (1) În cazul în care contesta ia este respinsă de către Consiliu sau de către instan a de 
judecată, atunci când contestatorul se adresează direct instan ei, autoritatea contractantă are 
obliga ia de a re ine garan ia de bună conduită de la momentul rămânerii definitive a deciziei 
Consiliului/hotărârii instan ei de judecată. Re inerea se aplică pentru loturile la care contesta ia 
a fost respinsă. 
    (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care contestatorul renun ă la 
contesta ie/cerere/plângere. 
    (3) Măsura prevăzută la alin. (1) nu va fi aplicată în cazul în care Consiliul/instan a de 
judecată respinge contesta ia ca rămasă fără obiect sau în cazul în care s-a renun at la 
contesta ie/cerere/plângere, ca urmare a adoptării de către autoritatea contractantă a măsurilor 
de remediere necesare, în condi iile art. 256^3 alin. (1). 
    (4) În situa ia în care Consiliul admite contesta ia, respectiv instan a competentă admite 
plângerea formulată împotriva deciziei Consiliului de respingere a contesta iei, autoritatea 
contractantă are obliga ia de a restitui contestatorului garan ia de bună conduită, în cel mult 5 
zile de la momentul rămânerii definitive a deciziei/hotărârii. 
    (5) În situa ia în care contestatorul se adresează direct instan ei de judecată şi aceasta admite 
cererea introdusă, prevederile alin. (4) se aplică în mod corespunzător. 
    (6) Sumele încasate de autoritatea contractantă din executarea garan iei de bună conduită 
reprezintă venituri ale autorită ii contractante. 
#M9 
    ART. 272 *** Abrogat 
#M19 
    ART. 273 
    (1) Contesta iile formulate în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire vor fi conexate de către 
Consiliu pentru a se pronun a o solu ie unitară. 
#B 
    (2)ăPân ălaăsolu ionareaăcontesta ieiădeăc treăConsiliu,ăparticipan iiăînăcadrulăaceleiaşiăproceduriă
deăatribuireăseăpotăasociaălaăcontesta ieăprintr-oăcerereăproprieăcareătrebuieăs ăcon in ătoateă
elementeleăprev zuteălaăart. 270 alin. (1). 
#M26 
    ART. 274 
    (1) În vederea solu ionării contesta iei/contesta iilor, autoritatea contractantă are obliga ia de 
a transmite Consiliului, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii contesta iei 
conform prevederilor art. 271 alin. (1), punctul său de vedere asupra acesteia/acestora, înso it de 
orice alte documente considerate edificatoare, precum şi, sub sanc iunea amenzii prevăzute la 



art. 275 alin. (3), o copie a dosarului achizi iei publice, cu excep ia anun urilor publicate în 
SEAP şi a documenta iei de atribuire, atunci când aceasta este disponibilă şi poate fi descărcată 
direct din SEAP. Lipsa punctului de vedere al autorită ii contractante nu împiedică solu ionarea 
contesta iei/contesta iilor, în măsura în care s-a făcut dovada comunicării acesteia/acestora. 
#M7 
    (2) Autoritatea contractantă va notifica punctul de vedere şi contestatorului/contestatorilor, în 
acelaşi termen prevăzut la alin. (1). 
#M9 
    (3) *** Abrogat 
#M26 
    (4) La cerere, contestatorul are acces la dosarul achizi iei publice depus la Consiliu. 
    (5) Consiliul sau instan a de judecată are obliga ia de a aplica prevederile alin. (4), cu 
respectarea art. 24. 
#M12 
    ART. 274^1 
    Autoritatea contractantă are dreptul de a transmite Consiliului punctul său de vedere asupra 
contesta iei/contesta iilor, înso it de orice alte documente considerate edificatoare, precum şi o 
copie a dosarului achizi iei publice, şi înainte de expirarea termenului prevăzut la art. 205 alin. 
(1). 
#M5 
    ART. 275 
    (1) În vederea solu ionării contesta iei Consiliul are dreptul de a solicita lămuriri păr ilor, de 
a administra probe şi de a solicita orice alte date/documente, în măsura în care acestea sunt 
relevante în raport cu obiectul contesta iei. De asemenea, Consiliul are dreptul de a solicita 
orice date necesare pentru solu ionarea contesta iei şi de la alte persoane fizice sau juridice. 
    (2) Aplicarea prevederilor alin. (1) nu trebuie să conducă la depăşirea termenului de 
solu ionare a contesta iei, astfel cum este prevăzut la art. 276. 
    (3) Autoritatea contractantă are obliga ia de a răspunde la orice solicitare a Consiliului şi de 
a-i transmite acestuia orice alte documente care prezintă relevan ă pentru solu ionarea 
contesta iei, într-un termen care nu poate depăşi 5 zile de la data primirii solicitării, sub 
sanc iunea unei amenzi în cuantum de 10.000 lei, aplicată conducătorului autorită ii 
contractante. 
    (3^1) Consiliul are obliga ia de a pronun a decizia privind amenda cel târziu în cea de-a 5-a zi 
de la expirarea termenului prevăzut la alin. (3). 
    (3^2) Decizia Consiliului privind amenda, neatacată în termen, constituie titlu executoriu şi se 
execută de către organele competente, potrivit dispozi iilor legale privind executarea silită a 
crean elor fiscale şi cu procedura prevăzută de aceste dispozi ii. 
#B 
    (4)ăConsiliulăvaăputeaădesemnaăunăexpertăindependentăpentruăl murireaăunorăaspecteădeănatur ă
tehnic ăsauăfinanciar .ăDurataăefectu riiăexpertizeiătrebuieăs ăseăîncadrezeăîn untrulătermenuluiă
prev zutăpentruăsolu ionareaăcontesta iilorădeăc treăConsiliu.ăCostulăexpertizeiăvaăfiăsuportatădeă
partea care a formulat cererea de efectuare a acesteia. 



    (5)ăProceduraăînăfa aăConsiliuluiăesteăscris ,ăiarăp r ileăvorăfiăaudiateănumaiădac ăacestălucruă
esteăconsideratănecesarădeăc treăcompletulădeăsolu ionareăaăcontesta iei. 
#M19 
    (6) Păr ile pot fi reprezentate de avoca i sau de consilieri juridici şi pot depune concluzii 
scrise în cursul procedurii. De asemenea, păr ile pot solicita să depună concluzii oral în fa a 
Consiliului, fără ca prin aceasta să fie afectate termenele prevăzute la art. 276. 
#M14 
    ART. 275^1 
    (1) În cazuri temeinic justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, Consiliul, până la 
solu ionarea fondului cauzei, poate să dispună, în termen de 3 zile, la cererea păr ii interesate, 
prin decizie, măsura suspendării procedurii de achizi ie publică. 
    (2) Consiliul solu ionează cererea de suspendare luând în considerare consecin ele acestei 
măsuri asupra tuturor categoriilor de interese ce ar putea fi lezate, inclusiv asupra interesului 
public. 
    (3) Decizia prevăzută la alin. (1) poate fi atacată la instan a competentă, în mod separat, în 
termen de 5 zile de la comunicare. 
#M19 
    ART. 276 
    (1) Consiliul solu ionează pe fond contesta ia în termen de 20 de zile de la data primirii 
dosarului achizi iei publice de la autoritatea contractantă, respectiv în termen de 10 zile în 
situa ia inciden ei unei excep ii care împiedică analiza pe fond a contesta iei, potrivit art. 278 
alin. (1). În cazuri temeinic justificate, termenul de solu ionare a contesta iei poate fi prelungit o 
singură dată cu încă 10 zile. 
#M7 
    (2) Nerespectarea termenului de solu ionare a contesta iei prevăzut la alin. (1) constituie 
abatere disciplinară şi poate atrage inclusiv declanşarea procedurii de evaluare în conformitate 
cu prevederile art. 263 alin. (6). 
#M9 
    ART. 276^1 *** Abrogat 
 
#M12 
    SEC IUNEA a 5-a *** Abrogată 
 
#M12 
    ART. 277 *** Abrogat 
 
#B 
    SEC IUNEAăaă6-a 
    Solu iileăpeăcareăleăpoateăpronun aăConsiliulăNa ionalădeăSolu ionareăaăContesta iilor 
 
#M26 
    ART. 278 



    (1) Consiliul/Instan a de judecată se pronun ă mai întâi asupra excep iilor de procedură şi de 
fond, iar când se constată că acestea sunt întemeiate, nu se mai procedează la analiza pe fond a 
cauzei. 
#M15 
    (2) Consiliul examinează din punctul de vedere al legalită ii şi temeiniciei actul atacat şi poate 
pronun a o decizie prin care îl anulează în parte sau în tot, obligă autoritatea contractantă să 
emită un act sau dispune orice altă măsură necesară pentru remedierea actelor ce afectează 
procedura de atribuire. În cazul în care Consiliul dispune modificarea/eliminarea oricăror 
specifica ii tehnice din caietul de sarcini ori din alte documente emise în legătură cu procedura 
de atribuire, autoritatea contractantă are dreptul de a anula aplicarea procedurii de atribuire. 
#M12 
    (3) În situa ia în care Consiliul apreciază că, în afară de actele contestate în cadrul procedurii 
de atribuire, există şi alte acte care încalcă prevederile prezentei ordonan e de urgen ă, la care 
nu s-a făcut referire în contesta ie, atunci acesta va sesiza atât Autoritatea Na ională pentru 
Reglementarea şi Monitorizarea Achizi iilor Publice, cât şi Unitatea pentru Coordonarea şi 
Verificarea Achizi iilor Publice din cadrul Ministerului Finan elor Publice, transmi ându-le în 
acest sens toate datele/documentele relevante în sus inerea sesizării. 
#M19 
    (4) În cazul în care Consiliul admite contesta ia şi dispune luarea unor măsuri de remediere a 
actului atacat, precizează şi termenul în care aceasta trebuie dusă la îndeplinire, care nu va fi 
mai scurt decât termenul de exercitare a căii de atac împotriva deciziei Consiliului, aşa cum este 
prevăzut la art. 281 alin. (1). 
#B 
    (5)ăConsiliulăpoateărespingeăcontesta iaăcaăfiindănefondat ,ătardiv ,ălipsit ădeăinteres,ălipsit ădeă
obiect,ăcaăfiindăintrodus ădeăoăpersoan ăf r ăcalitateăsauăneîmputernicit ăs ăformulezeăcontesta ia,ă
precumăşiăpeăoriceăalt ăexcep ieădeăprocedur ăsauăde fond. 
    (6)ăÎnăfunc ieădeăsolu iaăpronun at ,ăConsiliulăvaădecideăasupraăcontinu riiăsauăanul riiă
proceduriiădeăachizi ieăpublic . 
    (7)ăConsiliulăpoateăluaăact,ăoricândăînăcursulăsolu ion riiăcontesta iei,ădeărenun areaălaăaceastaă
deăc treăcontestator. 
#M1 
    (8) Consiliul poate obliga, la cerere, partea în culpă la plata cheltuielilor efectuate în cursul 
solu ionării contesta iei. 
#M12 
    (9) Consiliul nu poate decide atribuirea unui contract către un anumit operator economic. 
#M26 
    ART. 278^1 *** Abrogat 
#M1 
    ART. 279 
    (1) Decizia Consiliului privind modul de solu ionare a contesta iei se adoptă cu votul 
majorită ii membrilor completului, aceştia neavând posibilitatea de a se ab ine. 
#B 



    (2)ăDup ăluareaădeciziei,ăcompletulăvaăîntocmiăoăminut ăcareăseăsemneaz ădeăc treăto iămembriiă
completuluiăşiăseăconsemneaz ăîntr-unăregistruăspecială inutădeăConsiliu. 
#M19 
    (3) Decizia Consiliului, adoptată potrivit alin. (1), va fi motivată şi comunicată în scris 
păr ilor în termen de 3 zile de la pronun are. 
    (4) Decizia motivată se publică în termen de 5 zile de la pronun are pe pagina de internet a 
Consiliului, în cadrul buletinului oficial, fără referire la datele de identificare a deciziei şi ale 
păr ilor, la datele cu caracter personal, precum şi la acele informa ii pe care operatorul 
economic le precizează în oferta sa ca fiind confiden iale, clasificate sau protejate de un drept de 
proprietate intelectuală. 
#M9 
    (5) Decizia prin care Consiliul a dispus luarea unor măsuri de remediere va fi înaintată, în 
copie, în acelaşi termen prevăzut la alin. (3), către Autoritatea Na ională pentru Reglementarea 
şi Monitorizarea Achizi iilor Publice, care are obliga ia de a monitoriza îndeplinirea măsurilor 
de remediere. 
#M19 
    (6) Decizia motivată se publică de către autoritatea contractantă în SEAP în termen de 5 zile 
de la data primirii, fără referire la datele de identificare a deciziei şi ale păr ilor, la datele cu 
caracter personal, precum şi la acele informa ii pe care operatorul economic le precizează în 
oferta sa ca fiind confiden iale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală. 
#M14 
    ART. 280 
    (1) Decizia prin care Consiliul anulează în tot sau în parte actul atacat este obligatorie pentru 
autoritatea contractantă. 
#M19 
    (2) În cazul în care termenul prevăzut de art. 278 alin. (4) nu este respectat de autoritatea 
contractantă, se aplică conducătorului unită ii care nu a efectuat toate demersurile necesare 
pentru ducerea la îndeplinire a deciziei Consiliului sau persoanei obligate sanc iunea prevăzută 
la art. 294 alin. (2). 
#B 
    (3)ăDeciziaăConsiliuluiăesteăobligatorieăpentruăp r i,ăcontractulădeăachizi ieăpublic ăîncheiatăcuă
nerespectareaădecizieiăConsiliuluiăfiindălovitădeănulitateăabsolut . 
#M19 
    (4) *** Abrogat 
#M9 
    (5) *** Abrogat 
#M19 
    ART. 281 
    (1) Deciziile Consiliului privind solu ionarea contesta iei pot fi atacate de către autoritatea 
contractantă şi/sau de către orice persoană vătămată, în sensul art. 255 alin. (2), cu plângere la 
instan a judecătorească prevăzută la art. 283 alin. (1), în termen de 10 zile de la comunicare, 
atât pentru motive de nelegalitate, cât şi de netemeinicie. 
#B 



    (2)ăPlângereaăvaăfiăformulat ăînăscrisăşiăvaăfiămotivat ,ădispozi iileăart. 270 alin. (1) aplicându-
seăînămodăcorespunz tor. 
#M19 
    (3) Persoana care formulează plângerea împotriva deciziei pronun ate de Consiliu comunică, 
în termenul prevăzut la alin. (1), o copie a acesteia, precum şi a înscrisurilor doveditoare, fără 
referire la acele informa ii pe care operatorul economic le precizează în oferta sa ca fiind 
confiden iale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, şi păr ilor care au 
fost implicate în procedura de contestare în fa a Consiliului, depunând dovada de comunicare în 
fa a instan ei până la primul termen de judecată. 
 
#M5 
    SEC IUNEA a 7-a *** Abrogată 
 
#M5 
    ART. 282 *** Abrogat 
 
#B 
    SEC IUNEAăaă8-a 
    C iădeăatacăîmpotrivaădeciziilorăConsiliuluiăNa ionalădeăSolu ionareăaăContesta iilor 
 
#M9 
    ART. 283 
    (1) Instan a competentă să solu ioneze plângerea formulată împotriva deciziei pronun ate de 
Consiliu este curtea de apel, sec ia de contencios-administrativ şi fiscal în a cărei rază se află 
sediul autorită ii contractante. Cu excep ia cazurilor în care plângerea are ca obiect contestarea 
amenzii, Consiliul Na ional de Solu ionare a Contesta iilor nu are calitatea de parte în proces. 
#M14 
    (1^1) Instan a competentă să solu ioneze plângerea formulată împotriva deciziei pronun ate de 
Consiliu privind procedurile de atribuire de servicii şi/sau lucrări aferente infrastructurii de 
transport de interes na ional, aşa cum este definită de legisla ia în vigoare, este Curtea de Apel 
Bucureşti, Sec ia de contencios administrativ şi fiscal. 
#M9 
    (2) Plângerea va fi solu ionată în complet format din 3 judecători. 
#M17 
    (3) Prevederile sec iunii a 9-a se aplică în mod corespunzător. 
#M14 
    (4) După solu ionarea plângerii de către instan a prevăzută la alin. (1) sau (1^1), dosarul 
cauzei se restituie de către instan ă Consiliului. 
#M12 
    ART. 283^1 
    (1) În cazuri temeinic justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, preşedintele 
instan ei poate dispune, la cererea păr ii interesate, prin încheiere dată cu citarea păr ilor, 
suspendarea executării contractului. 



    (2) Instan a solu ionează cererea de suspendare luând în considerare consecin ele probabile 
ale acesteia asupra tuturor categoriilor de interese ce ar putea fi lezate, inclusiv asupra 
interesului public. Instan a va putea să nu dispună măsura prevăzută la alin. (1) în cazul în care 
consecin ele negative ale acesteia ar putea fi mai mari decât beneficiile ei. Hotărârea de a nu 
dispune suspendarea executării contractului nu trebuie să prejudicieze niciun alt drept al 
persoanei care a înaintat cererea prevăzută la alin. (1). 
    (3) Încheierea prevăzută la alin. (1) poate fi atacată cu recurs, în mod separat, în termen de 5 
zile de la comunicare. 
#M9 
    ART. 284 *** Abrogat 
#M9 
    ART. 285 
    (1) Instan a, admi ând plângerea, modifică decizia Consiliului, dispunând, după caz: 
    a) anularea în tot sau în parte a actului autorită ii contractante; 
    b) obligarea la emiterea actului de către autoritatea contractantă; 
    c) îndeplinirea unei obliga ii de către autoritatea contractantă, inclusiv eliminarea oricăror 
specifica ii tehnice, economice sau financiare discriminatorii din anun ul/invita ia de participare, 
din documenta ia de atribuire sau din alte documente emise în legătură cu procedura de 
atribuire; 
    d) orice alte măsuri necesare remedierii încălcării dispozi iilor legale în materia achizi iilor 
publice. 
    (2) Instan a, sesizată cu o plângere împotriva unei decizii a Consiliului Na ional de 
Solu ionare a Contesta iilor, prin care acesta a solu ionat contesta ia pe excep ie, admi ând 
plângerea, va desfiin a decizia respectivă şi va re ine cauza spre judecare pe fond cu luarea în 
considerare a motivelor care au determinat desfiin area deciziei. 
#M14 
    (3) În situa ia în care instan a admite plângerea, modifică decizia Consiliului şi constată că 
actul autorită ii contractante a încălcat prevederile legisla iei în materia achizi iilor publice, iar 
contractul a fost încheiat înainte de comunicarea deciziei de către Consiliu, încălcându-se astfel 
prevederile art. 256^3 alin. (3), dispozi iile art. 287^10 alin. (1) lit. b), alin. (2) - (6) sau, după 
caz, ale art. 287^11 se aplică în mod corespunzător. 
#B 
    (4)ăInstan aăpoateărespingeăpeăfondăplângerea. 
#M17 
    (5) Hotărârea prin care instan a solu ionează plângerea este definitivă. 
#M19 
    (6) Hotărârea motivată pronun ată de instan ă va fi înaintată, în copie, în termen de 15 zile de 
la data redactării, către Autoritatea Na ională pentru Reglementarea şi Monitorizarea 
Achizi iilor Publice, care o publică în SEAP, fără referire la datele de identificare a deciziei şi 
ale păr ilor, la datele cu caracter personal, precum şi la acele informa ii pe care operatorul 
economic le precizează ca fiind confiden iale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate 
intelectuală. 
#M12 



    ART. 285^1 
    Plângerea formulată împotriva deciziei pronun ate de Consiliu se taxează cu 50% din sumele 
prevăzute la art. 287^17. 
 
#B 
    SEC IUNEAăaă9-a 
    Solu ionareaălitigiilorăînăinstan  
 
#M19 
    ART. 286 
    (1) Procesele şi cererile privind acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor 
cauzate în cadrul procedurii de atribuire, precum şi cele privind executarea, nulitatea, anularea, 
rezolu iunea, rezilierea sau denun area unilaterală a contractelor de achizi ie publică se 
solu ionează în primă instan ă de către sec ia de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului 
în circumscrip ia căruia se află sediul autorită ii contractante. 
#M14 
    (1^1) *** Abrogat 
#M17 
    (2) În fa a instan ei de judecată, litigiile privind drepturile şi obliga iile contractate în cadrul 
procedurilor de atribuire care intră în sfera de aplicare a dispozi iilor prezentei ordonan e de 
urgen ă se solu ionează de urgen ă şi cu precădere. 
#M14 
    ART. 287 
    (1) Despăgubirile pentru repararea prejudiciului cauzat în cadrul procedurii de atribuire se 
solicită în justi ie prin ac iune separată. 
#M9 
    (2) Despăgubirile reprezentând prejudiciul cauzat printr-un act al autorită ii contractante sau 
ca urmare a nesolu ionării în termenul legal a unei cereri privind procedura de atribuire, prin 
încălcarea dispozi iilor legale în materia achizi iilor publice, se pot acorda numai după anularea 
în prealabil, potrivit legii, a actului respectiv ori, după caz, după revocarea actului sau luarea 
oricăror altor măsuri de remediere de către autoritatea contractantă. 
    (3) În cazul în care se solicită plata de despăgubiri pentru repararea prejudiciului 
reprezentând cheltuieli de elaborare a ofertei sau de participare la procedura de atribuire, 
persoana vătămată trebuie să facă doar dovada încălcării prevederilor prezentei ordonan e de 
urgen ă, precum şi a faptului că ar fi avut o şansă reală de a câştiga contractul, iar aceasta a 
fost compromisă ca urmare a încălcării respective. 
#M15 
    ART. 287^1 
    (1) Judecătorul, de îndată ce constată că sunt îndeplinite condi iile prevăzute de lege pentru 
cererea de chemare în judecată, dispune prin rezolu ie comunicarea acesteia, precum şi a 
înscrisurilor depuse către pârât şi stabileşte primul termen de judecată, care va fi de cel mult 20 
de zile de la data înregistrării. 
    (2) Termenele de judecată ulterioare nu pot fi mai mari de 10 zile. 



    (3) Pârâtul este obligat să depună întâmpinarea în termen de 3 zile de la comunicarea cererii 
de chemare în judecată, sub sanc iunea decăderii, în conformitate cu prevederile Codului de 
procedură civilă. 
    (4) Reclamantului i se va comunica de îndată întâmpinarea depusă de pârât în termenul 
prevăzut la alin. (3). 
    (5) Cererea reconven ională se introduce în termenul prevăzut la alin. (3). 
#M9 
    ART. 287^2 
    (1) Comunicarea cita iilor şi a altor acte de procedură se poate face de grefa instan ei şi prin 
telefax, poştă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului şi 
confirmarea primirii acestuia. Păr ile, dacă dispun de asemenea mijloace de comunicare, au 
obliga ia de a indica datele corespunzătoare în cererea de chemare în judecată, respectiv în 
întâmpinare. 
    (2) Partea căreia, personal sau prin reprezentant ori prin func ionarul sau persoana 
însărcinată cu primirea coresponden ei, i s-a înmânat cita ia pentru un termen de judecată nu va 
fi citată în tot cursul judecării la acea instan ă, prezumându-se că ea cunoaşte termenele de 
judecată ulterioare aceluia pentru care cita ia i-a fost înmânată. 
#M14 
    ART. 287^3 *** Abrogat 
#M15 
    ART. 287^4 *** Abrogat 
#M9 
    ART. 287^5 
    (1) Lipsa păr ii legal citate nu poate împiedica judecarea cauzei, dacă legea nu dispune altfel. 
    (2) Dacă la orice termen fixat pentru judecată se înfă işează numai una dintre păr i, instan a, 
după ce va cerceta toate lucrările din dosar şi va asculta sus inerile păr ii prezente, se va 
pronun a în temeiul dovezilor administrate, examinând şi excep iile şi apărările păr ii care 
lipseşte. 
    (3) Dispozi iile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător şi în cazul în care lipsesc ambele 
păr i, deşi au fost legal citate, dacă cel pu in una dintre ele a cerut în scris judecarea cauzei în 
lipsă. 
#M9 
    ART. 287^6 
    Instan a va putea dispune o singură dată amânarea judecării cauzei numai în mod 
excep ional, pentru motive temeinice şi care nu sunt imputabile păr ii sau reprezentantului ei. 
#M14 
    ART. 287^7 
    (1) În cazuri temeinic justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, instan a, până la 
solu ionarea fondului cauzei, poate să dispună la cererea păr ii interesate, prin încheiere 
motivată, cu citarea păr ilor, suspendarea executării contractului. 
#M9 
    (2) Instan a solu ionează cererea de suspendare sau privind o altă măsură provizorie, luând în 
considerare consecin ele probabile ale acestei măsuri asupra tuturor categoriilor de interese ce 



ar putea fi lezate, inclusiv asupra interesului public. Instan a va putea să nu dispună măsurile 
prevăzute la alin. (1), în cazul în care consecin ele negative ale acestora ar putea fi mai mari 
decât beneficiile lor. Hotărârea de a nu dispune măsuri provizorii nu trebuie să prejudicieze 
niciun alt drept al persoanei care a înaintat cererea prevăzută la alin. (1). 
    (3) Încheierea prevăzută la alin. (1) poate fi atacată cu recurs, în mod separat, în termen de 5 
zile de la comunicare. 
#M14 
    ART. 287^8 *** Abrogat 
    ART. 287^9 *** Abrogat 
#M11 
    ART. 287^10 
    (1) Instan a constată nulitatea contractului în următoarele cazuri: 
    a) autoritatea contractantă a atribuit contractul fără să respecte obliga iile referitoare la 
publicarea unui/unei anun /invita ii de participare conform prevederilor prezentei ordonan e de 
urgen ă; 
#M14 
    b) au fost încălcate prevederile art. 205 alin. (1), art. 206 alin. (3), art. 256^3 alin. (3), dacă 
această încălcare a privat operatorul economic interesat de posibilitatea de a formula o cale de 
atac înainte de încheierea contractului, în cazul în care această încălcare este combinată cu 
încălcarea altor dispozi ii în materia achizi iilor publice, dacă această din urmă încălcare a 
afectat şansele operatorului economic interesat de a ob ine contractul; 
#M11 
    c) autoritatea contractantă nu a respectat prevederile art. 150 sau ale art. 158 - 160; 
#M19 
    d) în alte cazuri prevăzute de lege. 
#M11 
    (2) Prin excep ie de la prevederile alin. (1), în cazul în care instan a consideră, după 
analizarea tuturor aspectelor relevante, că motive imperative de interes general impun 
men inerea efectelor contractului, aceasta va dispune, în schimb, sanc iuni alternative, după cum 
urmează: 
    a) limitarea efectelor contractului, prin reducerea termenului de execu ie al acestuia; şi/sau 
    b) aplicarea unei amenzi autorită ii contractante, cuprinsă între 2% şi 15% din valoarea 
obiectului contractului, cuantumul acesteia fiind invers propor ional cu posibilitatea de a limita 
efectele contractului, conform dispozi iilor lit. a). 
    (3) La aplicarea sanc iunilor alternative prevăzute la alin. (2), instan a va avea în vedere ca 
acestea să fie eficiente, propor ionate şi descurajante. 
    (4) Acordarea de despăgubiri nu reprezintă o sanc iune alternativă adecvată în sensul 
prevederilor alin. (2). 
    (5) Interesele economice legate de capacitatea contractului de a produce efecte pot fi avute în 
vedere ca motiv imperativ numai dacă, în circumstan e excep ionale, absen a efectelor ar 
conduce la consecin e dispropor ionate. Interesele economice în legătură directă cu contractul 
respectiv, cum ar fi costurile generate de întârzieri în executarea contractului, costurile generate 
de lansarea unei noi proceduri de atribuire, costurile generate de schimbarea operatorului 



economic care va îndeplini contractul sau costurile cu privire la obliga iile legale generate de 
absen a efectelor contractului, nu constituie motive imperative de interes general. 
    (6) În toate cazurile în care sanc iunea nulită ii prevăzută la alin. (1) nu poate avea efect 
retroactiv, întrucât desfiin area obliga iilor contractuale deja executate este imposibilă, instan a 
va aplica în plus şi sanc iunea prevăzută la alin. (2) lit. b). 
#M14 
    ART. 287^11 
    În cazul unei încălcări a prevederilor art. 205 alin. (1), art. 206 alin. (3), art. 256^3 alin. (3), 
care nu face obiectul art. 287^10 alin. (1) lit. b), instan a poate decide, după analizarea tuturor 
aspectelor relevante, dacă va constata nulitatea contractului sau dacă este suficient să dispună 
sanc iuni alternative precum cele prevăzute la art. 287^10 alin. (2). 
#M11 
    ART. 287^12 
    (1) Prevederile art. 287^10 alin. (1) lit. a) nu sunt aplicabile atunci când autoritatea 
contractantă, considerând că se încadrează în una dintre situa iile prevăzute de prezenta 
ordonan ă de urgen ă în care are dreptul de a nu transmite spre publicare un/o anun /invita ie de 
participare, a procedat după cum urmează: 
    a) a publicat în mod voluntar în SEAP şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene un anun  
pentru asigurarea transparen ei, prin care îşi exprimă inten ia de a încheia contractul respectiv. 
Anun ul pentru asigurarea transparen ei trebuie să con ină următoarele informa ii: numele şi 
datele de contact ale autorită ii contractante, descrierea obiectului contractului, justificarea 
deciziei autorită ii contractante de atribuire a contractului fără publicarea prealabilă în SEAP şi 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a unui anun  de participare, numele şi datele de contact 
ale operatorului economic în favoarea căruia a fost luată o decizie de atribuire şi, dacă este 
cazul, orice altă informa ie considerată utilă de autoritatea contractantă; 
    b) a încheiat contractul respectând, din proprie ini iativă, prevederile art. 205 alin. (1), 
termenele curgând în acest caz de la data publicării anun ului prevăzut la lit. a). 
#M19 
    (2) În sensul prevederilor alin. (1) lit. a), publicarea anun ului şi în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene nu este necesară în următoarele situa ii: 
    a) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. a) - 
c), iar valoarea estimată a contractului de furnizare ori de servicii care urmează să fie atribuit 
este mai mică decât echivalentul în lei al sumei de 130.000 euro; 
    b) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. d) 
sau e), iar valoarea estimată a contractului de furnizare sau de servicii care urmează să fie 
atribuit/încheiat este mai mică decât echivalentul în lei al sumei de 400.000 euro; 
    c) valoarea estimată a contractului de lucrări care urmează să fie atribuit/încheiat este mai 
mică decât echivalentul în lei al sumei de 5.000.000 euro. 
#M11 
    ART. 287^13 
    Prevederile art. 287^10 alin. (1) lit. c) nu sunt aplicabile atunci când autoritatea contractantă, 
considerând că a respectat prevederile art. 150 sau, după caz, ale art. 158 - 160, a procedat 
după cum urmează: 



    a) a comunicat ofertan ilor implica i decizia de atribuire a contractului, cu respectarea 
prevederilor art. 206 alin. (1) şi (2) şi ale art. 207, sub rezerva dispozi iilor art. 208; şi 
    b) a încheiat contractul respectând, din proprie ini iativă, prevederile art. 205 alin. (1) şi ale 
art. 206 alin. (3), termenele curgând în acest caz de la data transmiterii comunicării prevăzute la 
lit. a). 
#M11 
    ART. 287^14 
    (1) Constatarea nulită ii contractului, în condi iile prevăzute la art. 287^10 alin. (1), se poate 
solicita şi prin ac iune separată, în termen de: 
    a) cel mult 30 de zile începând cu ziua următoare: 
    - publicării anun ului de atribuire a contractului, în conformitate cu prevederile art. 47 alin. 
(2), art. 48, 50 şi 56, cu condi ia ca respectivul anun  să con ină justificarea deciziei autorită ii 
contractante de a atribui contractul fără publicarea prealabilă a unui anun  de participare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene; sau 
    - informării de către autoritatea contractantă a ofertan ilor şi candida ilor interesa i cu privire 
la încheierea contractului, cu condi ia ca informarea să fie înso ită de un rezumat al motivelor 
pertinente stabilite la art. 207, sub rezerva dispozi iilor art. 208. Această op iune se aplică şi în 
cazurile men ionate la art. 205 alin. (3) lit. c); 
    b) cel mult 6 luni începând cu ziua următoare încheierii contractului, în cazurile în care nu au 
fost respectate condi iile prevăzute la lit. a). 
    (2) Cererea introdusă după expirarea termenelor prevăzute la alin. (1) se solu ionează potrivit 
dispozi iilor art. 287^11. 
#M9 
    ART. 287^15 
    Hotărârea se pronun ă în termen de 3 zile de la închiderea dezbaterilor şi se comunică 
păr ilor în cel mult 5 zile de la pronun are. 
#M17 
    ART. 287^16*) 
    (1) Hotărârea pronun ată în primă instan ă poate fi atacată numai cu apel, în termen de 5 zile 
de la comunicare. Apelul se judecă de curtea de apel. 
    (2) Apelul nu suspendă executarea şi se judecă de urgen ă şi cu precădere. 
    (3) În cazul admiterii apelului, instan a de apel va rejudeca în toate cazurile litigiul în fond. 
#CIN 
    *) În textul actualizat, art. 287^16 alin. (1) este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. 
61 pct. 4 din Legea nr. 76/2012 (#M17), lege care a intrat în vigoare la data de 15 februarie 
2013. 
    Men ionăm că, anterior datei de 15 februarie 2013, dar după publicarea Legii nr. 76/2012 
(#M17), art. 287^16 a fost modificat prin art. I pct. 71 şi 72 din Ordonan a de urgen ă a 
Guvernului nr. 77/2012 (#M19), modificare care a intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2013. 
    Întrucât Ordonan a de urgen ă a Guvernului nr. 77/2012 (#M19) nu face nicio precizare cu 
privire la modificarea efectuată anterior prin Legea nr. 76/2012 (#M17), am apreciat că textul 
modificat conform Ordonan ei de urgen ă a Guvernului nr. 77/2012 (#M19) s-a aplicat numai 
până la data de 15 februarie 2013. 



    Reproducem mai jos prevederile art. 287^16 în forma modificată conform Ordonan ei de 
urgen ă a Guvernului nr. 77/2012 (#M19). 
#M19 
    "ART. 287^16 
    (1) Hotărârea pronun ată în primă instan ă poate fi atacată numai cu recurs, în termen de 5 
zile de la comunicare. Recursul se judecă de Sec ia contencios administrativ şi fiscal a cur ii de 
apel. 
    (2) *** Abrogat 
#M9 
    (3) În cazul admiterii recursului, instan a de recurs, modificând sau casând sentin a, va 
rejudeca în toate cazurile litigiul în fond." 
 
#M11 
    ART. 287^17 
    (1) Cererile introduse, potrivit prevederilor prezentei ordonan e de urgen ă, la instan ele 
judecătoreşti, având ca obiect contractele care intră în sfera de aplicare a acesteia, precum şi 
cele pentru repararea prejudiciului cauzat se taxează, în func ie de valoare, după cum urmează: 
    a) până la valoarea de 40.000 lei inclusiv - 1% din această valoare; 
    b) între 40.001 lei şi 400.000 lei inclusiv - 400 lei + 0,1% din ceea ce depăşeşte 40.001 lei; 
    c) între 400.001 lei şi 4.000.000 lei inclusiv - 760 lei + 0,01% din ceea ce depăşeşte 400.001 
lei; 
    d) între 4.000.001 lei şi 40.000.000 lei inclusiv - 1.120 lei + 0,001% din ceea ce depăşeşte 
4.000.001 lei; 
    e) între 40.000.001 lei şi 400.000.000 lei inclusiv - 1.480 lei + 0,0001% din ceea ce depăşeşte 
40.000.001 lei; 
    f) între 400.000.001 lei şi 4.000.000.000 lei inclusiv - 1.840 lei + 0,00001% din ceea ce 
depăşeşte 400.000.001 lei; 
    g) peste 4.000.000.000 lei - 2.200 lei. 
#M12 
    (2) Cererile neevaluabile în bani se taxează cu 4 lei. 
#M11 
    (3) Dispozi iile art. 14 din Legea nr. 146/1997*) privind taxele judiciare de timbru, cu 
modificările şi completările ulterioare, rămân aplicabile. 
#CIN 
    *) Legea nr. 146/1997 a fost abrogată. A se vedea Ordonan a de urgen ă a Guvernului nr. 
80/2013. 
 
#M14 
    ART. 287^18 *** Abrogat 
#M1 
    ART. 288 *** Abrogat 
#M25 
    ART. 288^1 



    Păr ile pot conveni ca litigiile în legătură cu executarea contractelor reglementate de prezenta 
ordonan ă de urgen ă să fie solu ionate prin arbitraj. 
 
#B 
    SEC IUNEAăaă10-a 
    M suriăprivindăopera ionalizareaăConsiliuluiăNa ionalădeăSolu ionareăaăContesta iilor 
 
    ART. 289 
    (1)ăConsiliulădevineăopera ionalălaădataăintr riiăînăvigoareăaăprezenteiăordonan eădeăurgen . 
    (2)ăPân ălaădataădeă31ădecembrieă2006,ăConsiliulăfunc ioneaz ăf r ăpersonalitateăjuridic ,ăiară
finan areaăcheltuielilorăcurenteăşiădeăcapitalăseăasigur ădeălaăbugetulădeăstat,ăprinăbugetulă
Autorit iiăpentruăReglementareaăşiăMonitorizareaăAchizi iilorăPublice. 
#M14 
    ART. 290 
    (1) Consiliul are personalitate juridică, finan area cheltuielilor curente şi de capital ale 
Consiliului se asigură de la bugetul de stat, preşedintele acestuia având calitatea de ordonator 
principal de credite. 
#B 
    (2) Pentruăfunc ionareaăConsiliului,ăGuvernulăvaătransmiteăînăadministrareaăacestuiaăunăimobilă
din domeniul public sau privat al statului. 
    (3)ăGuvernul,ăprinăhot râre,ăpoateăaprobaănormeădeăaplicareăaăprevederilorăalin.ă(1). 
    (4)ăPân ălaădobândireaăpersonalit iiăjuridice,ăpropunerileăpentruănumireaămembriloră
Consiliuluiăseăînainteaz ăprimului-ministruădeăc treăpreşedinteleăAutorit iiăNa ionaleăpentruă
ReglementareaăşiăMonitorizareaăAchizi iilorăPublice,ăpentruăcandida iiădeclara iăadmişiălaăconcursă
potrivitădispozi iilorăart. 261 alin.ă(1)ăşiă(2). 
#M14 
    ART. 291 
    Regulamentul de organizare şi func ionare a Consiliului se aprobă prin hotărâre a 
Guvernului*), la propunerea preşedintelui Consiliului. 
#CIN 
    *) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 1037/2011 pentru aprobarea Regulamentului de 
organizare şi func ionare al Consiliului Na ional de Solu ionare a Contesta iilor. 
 
#B 
    ART. 292 
    (1)ăPân ălaădataădeă31ădecembrieă2006,ănum rulădeăposturiăaferentăConsiliuluiăseăîncadreaz ăînă
num rulămaximădeăposturiădisponibileăînăcadrulăAutorit iiăNa ionaleăpentruăReglementareaăşiă
MonitorizareaăAchizi iilorăPublice. 
#M5 
    (2) Guvernul, la propunerea preşedintelui Consiliului şi cu avizul Autorită ii Na ionale pentru 
Reglementarea şi Monitorizarea Achizi iilor Publice, ca urmare a unui număr crescut de cauze, 
poate aproba, prin hotărâre, înfiin area de oficii teritoriale ale Consiliului în oraşele de 



reşedin ă a cur ilor de apel şi/sau suplimentarea numărului personalului Consiliului stabilit în 
conformitate cu art. 260 alin. (1). 
 
#B 
    CAP. 10 
    Contraven iiăşiăsanc iuni 
 
    SEC IUNEAă1 
    Contraven ii 
 
#M23 
    ART. 293 
    Următoarele fapte constituie contraven ii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condi ii încât 
să fie considerate, potrivit legii penale, infrac iuni: 
#M15 
    a) încălcarea prevederilor art. 23; 
#B 
    b)ăînc lcareaăprevederilorăart. 33,ăprecumăşiăa regulilorădeăelaborareăaăspecifica iilorătehnice; 
#M12 
    c) încălcarea prevederilor art. 20 alin. (2), art. 142 alin. (2) şi ale art. 251 alin. (2); 
#B 
    d)ăaplicareaăaltorăproceduriădeăatribuireădecâtăaăcelorăcareăsuntăprev zuteădeăprezentaăordonan  
deăurgen ; 
#M15 
    e) încălcarea regulilor de publicitate prevăzute de prezenta ordonan ă de urgen ă, cu excep ia 
celor referitoare la anun ul de atribuire, şi/sau neîndeplinirea de către autorită ile contractante a 
obliga iei de înregistrare în SEAP, astfel cum este prevăzut de legisla ia în materia achizi iilor 
publice; 
    e^1) încălcarea regulilor de publicitate prevăzute de prezenta ordonan ă de urgen ă cu privire 
la anun ul de atribuire; 
#B 
    f)ănerespectareaăregulilorăspecialeăprev zuteălaăart. 58; 
#M12 
    g) aplicarea incorectă a regulilor de comunicare şi transmitere a datelor, având ca efect 
restric ionarea accesului operatorilor economici la procedura de atribuire, încălcarea 
principiului tratamentului egal şi/sau încălcarea principiului transparen ei; 
#B 
    h)ăutilizareaăaltorăcriteriiădeăcalificareăşiăselec ieădecâtăaăcelorăprev zuteăînăprezentaăordonan ă
deăurgen ; 
    i)ăînc lcareaăprincipiuluiăpropor ionalit iiăprinăutilizareaăcriteriilorădeăcalificareăşiăselec ieăcaă
mijloc de a restric ionaăconcuren a; 
#M23 



    i^1) depăşirea termenelor prevăzute la art. 80^1, 86^1, 93^1, 102^1, 106^1, 109^1, 117^1 sau 
121^1; 
#M11 
    j) utilizarea altor criterii de atribuire a contractului de achizi ie publică decât a celor 
prevăzute la art. 198, inclusiv utilizarea criteriilor de calificare şi selec ie ca factori de evaluare 
a ofertelor; 
#M15 
    j^1) schimbarea criteriului de atribuire precizat la nivelul invita iei/anun ului de participare şi 
în documenta ia de atribuire pe parcursul aplicării procedurii de atribuire; 
#M19 
    k) aplicarea unor factori de evaluare ce nu reflectă avantaje pentru autoritatea contractantă; 
#M15 
    l) aplicarea incorectă, în cadrul procesului de selec ie şi/sau de evaluare, a criteriilor stabilite 
prin documenta ia de atribuire ori aplicarea altor criterii decât a celor stabilite la nivelul 
invita iei/anun ului de participare şi prin documenta ia de atribuire; 
#M19 
    l^1) netransmiterea notificării prevăzute la art. 19^1; 
    m) încălcarea dispozi iilor art. 295 alin. (5); 
#M12 
    m^1) netransmiterea informa iilor referitoare la atribuirea contractelor de achizi ie publică în 
termen de 5 zile de la primirea solicitării scrise a Autorită ii Na ionale pentru Reglementarea şi 
Monitorizarea Achizi iilor Publice; 
#M5 
    n) încălcarea obliga iei prevăzute la art. 80, 93 şi 129; 
    o) anularea unei proceduri de atribuire în alte cazuri decât cele prevăzute la art. 209; 
    p) încălcarea prevederilor art. 204 alin. (1); 
    q) încălcarea prevederilor art. 204 alin. (1^1); 
    r) încălcarea prevederilor art. 206 - 207; 
    s) neducerea la îndeplinire a deciziei Consiliului în termenul stabilit în condi iile prezentei 
ordonan e, după data la care aceasta rămâne definitivă şi irevocabilă; 
#M12 
    t) încălcarea prevederilor art. 211 - 213, referitoare la întocmirea şi/sau păstrarea dosarului 
achizi iei publice; 
#M5 
    u) neînfiin area compartimentului prevăzut la art. 304^1; 
#M12 
    v) orice altă încălcare a prevederilor prezentei ordonan e de urgen ă sau a actelor normative 
emise în aplicarea acesteia, având ca efect încălcarea dispozi iilor art. 2, cu excep ia alin. (2) lit. 
f); 
#M15 
    w) nesolicitarea de către autoritatea contractantă a informa iilor necesare pentru evaluarea 
ofertelor care prezintă un pre  neobişnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi 
furnizat/prestat/executat. 



 
#B 
    SEC IUNEAăaă2-a 
    Sanc ionareaăcontraven iilor 
 
#M19 
    ART. 294 
    (1) Contraven ia prevăzută la art. 293 lit. l^1) se sanc ionează cu amendă de la 2.000 lei la 
5.000 lei. 
#M25 
    (2) Contraven iile prevăzute la art. 293 lit. f), i^1), n), u) şi v) se sanc ionează cu amendă de la 
20.000 lei la 40.000 lei. 
    (3) Contraven iile prevăzute la art. 293 lit. c), k), m^1), q), s), t) şi w) se sanc ionează cu 
amendă de la 40.000 lei la 80.000 lei. 
    (3^1) Contraven ia prevăzută la art. 293 lit. a) se sanc ionează cu amendă de la 50.000 lei la 
100.000 lei. 
    (3^2) Contraven ia prevăzută la art. 293 lit. e^1) se sanc ionează cu amendă de la 20.000 lei la 
100.000 lei. 
#M19 
    (4) Contraven iile prevăzute la art. 293 lit. b), d), e), g), h), i), j), j^1), l), m), o), p) şi r) se 
sanc ionează cu amendă de la 80.000 lei la 100.000 lei. 
    (5) Amenzile pentru săvârşirea contraven iilor de la art. 293 pot fi aplicate atât persoanelor 
fizice, cât şi persoanelor juridice. 
    (6) Contravenientul persoană fizică şi/sau juridică poate achita în termen de cel mult 48 de 
ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia 
jumătate din minimul amenzilor prevăzute la art. 294 alin. (1) - (4). 
    (7) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (4) din Ordonan a Guvernului nr. 2/2001 
privind regimul juridic al contraven iilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sumele provenite din amenzile prevăzute la 
art. 294 alin. (1) - (4) aplicate persoanelor fizice se fac integral venit la bugetul de stat. 
#M25 
    (8) Pentru contractele a căror valoare estimată este mai mică decât pragurile valorice 
prevăzute la art. 55 alin. (2), amenda prevăzută ca sanc iune pentru săvârşirea contraven iilor 
prevăzute la art. 293 reprezintă 50% din sumele prevăzute la alin. (2), (3), (3^2) şi (4). 
Prevederile alin. (3^1) rămân aplicabile. 
#M26 
    (9) În cazul contractelor finan ate din fonduri europene şi/sau din fonduri publice na ionale 
aferente acestora, prevederile alin. (1) - (8) se aplică doar contraven iilor care nu constituie 
abatere potrivit anexei la Ordonan a de urgen ă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, 
constatarea şi sanc ionarea neregulilor apărute în ob inerea şi utilizarea fondurilor europene 
şi/sau a fondurilor na ionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare. 
#M25 



    (10) În cazul prevăzut la alin. (9), constatările Autorită ii Na ionale pentru Reglementarea şi 
Monitorizarea Achizi iilor Publice, ca urmare a ac iunii de supraveghere a modului de atribuire 
a contractului de achizi ie publică, sunt transmise, spre valorificare, autorită ilor cu competen e 
în gestionarea fondurilor europene. 
#M23 
    ART. 294^1 
    Depăşirea termenelor prevăzute la art. 80^1, 86^1, 93^1, 102^1, 106^1, 109^1, 117^1 sau 
121^1 constituie abatere disciplinară gravă. 
#B 
    ART. 295 
    (1)ăConstatareaăcontraven iilorăşiăaplicareaăsanc iunilorăseărealizeaz ădeăc treăpersoaneă
împuterniciteăaleăAutorit iiăNa ionaleăpentruăReglementareaăşiăMonitorizareaăAchizi iiloră
Publice. 
#M15 
    (2) Aplicarea sanc iunii amenzii contraven ionale se prescrie în termen de 36 de luni de la 
data săvârşirii faptei. 
#M1 
    (3) *** Abrogat 
#M5 
    (4) Orice persoană are dreptul de a sesiza Autoritatea Na ională pentru Reglementarea şi 
Monitorizarea Achizi iilor Publice cu privire la încălcarea dispozi iilor legale în materia 
achizi iilor publice. În vederea exercitării acestui drept persoanele respective vor transmite 
Autorită ii Na ionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achizi iilor Publice împreună cu 
sesizarea şi datele/documentele relevante, în vederea sus inerii acesteia. 
#M19 
    (5) Autoritatea contractantă pune la dispozi ia persoanelor precizate la alin. (1) documentele 
solicitate şi le permite accesul la sediul acesteia. 
    (6) Procedura de supraveghere prevăzută la art. 3 lit. c) din Ordonan a de urgen ă a 
Guvernului nr. 74/2005 privind înfiin area Autorită ii Na ionale pentru Reglementarea şi 
Monitorizarea Achizi iilor Publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2006, cu 
modificările ulterioare, se desfăşoară în conformitate cu regulamentul aprobat prin ordin al 
preşedintelui Autorită ii Na ionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achizi iilor Publice. 
#M14 
    ART. 296 
    (1) Contraven iilor prevăzute la art. 293 le sunt aplicabile dispozi iile Ordonan ei Guvernului 
nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
    (2) Prin derogare de la prevederile Ordonan ei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, plângerile 
formulate împotriva proceselor-verbale de constatare şi sanc ionare a contraven iilor încheiate 
de persoanele împuternicite din cadrul Autorită ii Na ionale pentru Reglementarea şi 
Monitorizarea Achizi iilor Publice se solu ionează de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti. 
#M25 



    ART. 296^1 *** Abrogat 
 
#B 
    CAP. 11 
    Dispozi iiătranzitoriiăşiăfinale 
 
    ART. 297 
    Înăm suraăînăcareăprezentaăordonan ădeăurgen ănuăprevedeăaltfel,ăsuntăaplicabileădispozi iileă
dreptului comun. 
    ART. 298 
    Contracteleăînăcursădeăexecutareăşiăprocedurileădeăatribuireăînăcursădeădesf şurareălaădataăintr riiă
în vigoare a prezenteiăordonan eădeăurgen ăseădefinitiveaz ăpeăbazaăprevederilorălegaleăînăvigoareă
laădataăini ieriiăacestora. 
    ART. 299 
    (1)ăPân ălaădataădeă31ădecembrieă2006ăautoritateaăcontractant ăareăobliga iaădeăaătransmiteăspreă
publicareăanun urileăprev zuteălaăart. 47 alin.ă(1)ănumaiăc treăRegiaăAutonom ă"Monitorulă
Oficial",ăînăvedereaăpublic riiăacestoraăînăMonitorulăOficialăalăRomâniei,ăParteaăaăVI-a,ăAchizi iiă
publice. 
    (2)ăÎnăcazulăprev zutălaăalin.ă(1),ăautoritateaăcontractant ăareăobliga iaădeăaărespecta perioadele 
minimeădeătimpăprev zuteădeăprezentaăordonan ădeăurgen ăîntreădataătransmiteriiăspreăpublicareă
şiădataădepuneriiăofertelorăsau,ădup ăcaz,ăaăcandidaturilor. 
    (3)ăF r ăaăafectaăprevederileăalin.ă(1),ăpân ălaădataădeă31ădecembrieă2006,ăautoritatea 
contractant ăareădreptulădeăaătransmiteăspreăpublicareăanun urileăprev zuteălaăart. 47 alin.ă(1)ăşiă
c treăJurnalulăOficialăalăUniuniiăEuropeneăşi/sauăc treăoperatorulăSEAP. 
#M5 
    (4) Începând cu data de 1 ianuarie 2008, publicarea anun urilor prevăzute de prezenta 
ordonan ă în Monitorul Oficial al României este facultativă. 
#M12 
    ART. 300 
    (1) Autoritatea contractantă are obliga ia de a transmite Autorită ii Na ionale pentru 
Reglementarea şi Monitorizarea Achizi iilor Publice orice informa ie solicitată de aceasta cu 
privire la aplicarea procedurilor de atribuire şi contractele atribuite. 
#M9 
    (1^1) Autoritatea contractantă are obliga ia de a transmite Autorită ii Na ionale pentru 
Reglementarea şi Monitorizarea Achizi iilor Publice, pentru cauzele în care a fost parte, copia 
hotărârii judecătoreşti pronun ate conform art. 287^15, în cel mult 30 de zile de la data la care 
hotărârea a devenit definitivă şi irevocabilă. 
#B 
    (2)ăConsiliulăNa ionalădeăSolu ionareăaăContesta iilorăareăobliga iaădeăaătransmiteăAutorit iiă
Na ionaleăpentruăReglementareaăşiăMonitorizareaăAchizi iilorăPublice: 
    a)ăraportulăprev zutălaăart. 259,ăspreăluareaălaăcunoştin ăînainteădeăprezentarea acestuia în 
Parlament;ăşi 



    b)ăoriceăalt ăinforma ieăsolicitat ădeăaceastaăcuăprivireălaădeciziileăadoptateăînăleg tur ăcuă
solu ionareaăcontesta iilor. 
#M1 
    ART. 301 
    (1) Operatorul SEAP este Inspectoratul General pentru Comunica ii şi Tehnologia Informa iei. 
#B 
    (2)ăPeăbazaădatelorădisponibileăînăSEAP,ăoperatorulăSEAPăareăobliga iaădeăaăpuneălaădispozi ieă
Autorit iiăNa ionaleăpentruăReglementareaăşiăMonitorizareaăAchizi iilorăPublice,ăînăformată
electronic,ărapoarteleăsolicitateădeăaceasta,ăînăscopulăasigur riiăinforma iilorănecesareăcre riiădeă
baze de date statistice. 
#M12 
    ART. 302 
    Pragurile valorice prevăzute la art. 9 lit. c) şi c^1), art. 51 alin. (1) lit. c), art. 55 alin. (2), art. 
57 alin. (2), art. 223 alin. (2), art. 227 alin. (1) şi art. 287^12 alin. (2) se pot modifica prin 
hotărâre a Guvernului, dacă această modificare este determinată de necesitatea respectării 
obliga iilor asumate la nivel european prin acordul privind achizi iile publice încheiat în cadrul 
Organiza iei Mondiale a Comer ului. 
#M1 
    ART. 303 
    (1) Autoritatea Na ională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achizi iilor Publice 
elaborează norme de aplicare a prezentei ordonan e de urgen ă, inclusiv modelul contractului de 
achizi ie publică, al contractului de concesiune de lucrări publice şi al contractului de 
concesiune de servicii, pe care le supune spre adoptare Guvernului în termen de 60 de zile de la 
data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonan e de urgen ă. 
#B 
    (2) În temeiul art. 248 alin.ă(3),ăAutoritateaăNa ional ăpentruăReglementareaăşiăMonitorizareaă
Achizi iilorăPubliceăelaboreaz ănormeăprivindăproceduraăspecific ădeăelaborareăşiătransmitereăaă
notific rii/cereriiădeăconstatareăaăfaptuluiăc ăoăactivitateărelevant ăesteăexpus ădirectăconcuren ei,ă
peăcareăoăsupuneăspreăadoptareăGuvernuluiăînătermenădeă90ădeăzileădeălaădataăpublic riiăînă
MonitorulăOficialăalăRomâniei,ăParteaăI,ăaăprezenteiăordonan eădeăurgen . 
    (3)ăAutoritateaăNa ional ăpentruăReglementareaăşiăMonitorizareaăAchizi iilorăPubliceăşiă
MinisterulăComunica iilorăşiăTehnologieiăInforma ieiăelaboreaz ănormeădeăaplicareăaăprezenteiă
ordonan eădeăurgen ăpentruăachizi iileăprinămijloaceăelectronice,ăpeăcareăleăsupuneăspreăadoptareă
Guvernului în termen de 90 de zile de la dataăpublic riiăînăMonitorulăOficialăalăRomâniei,ăParteaă
I,ăaăprezenteiăordonan eădeăurgen . 
    (4) În temeiul art. 218 alin.ă(1),ăAutoritateaăNa ional ăpentruăReglementareaăşiăMonitorizareaă
Achizi iilorăPubliceăelaboreaz ănormeăprivindăprocedurileădeăatribuire a contractelor de 
concesiuneădeălucr riăpubliceăşiădeăservicii,ăpeăcareăleăsupuneăspreăadoptareăGuvernuluiăînătermenă
deă90ădeăzileădeălaădataăpublic riiăînăMonitorulăOficialăalăRomâniei,ăParteaăI,ăaăprezenteiă
ordonan eădeăurgen . 
    ART. 304 
    (1)ăPrinăhot râreăaăGuvernuluiăseăpotăstabiliăsitua iileăşiămodulăînăcareăoperatorulăeconomicăşiă
autoritateaăcontractant ăauădreptulădeăaăapelaălaăoăprocedur ădeăconciliere. 



    (2)ăPrinăhot râreăaăGuvernuluiăseăpoateăstabiliămodulăînăcareăautorit ileăcontractante au dreptul 
de a utiliza, pentru atribuirea contractelor sectoriale, sisteme preliminare de calificare. 
#M5 
    ART. 304^1 
    (1) În vederea atribuirii contractelor, autoritatea contractantă are obliga ia de a înfiin a un 
compartiment intern specializat în domeniul achizi iilor publice, până la data de 1 ianuarie 2008. 
    (2) În cazul autorită ilor contractante nou-înfiin ate obliga ia prevăzută la alin. (1) va fi dusă 
la îndeplinire într-un termen de cel mult 3 luni de la data înfiin ării autorită ii contractante. 
    (3) În măsura în care structura organizatorică a autorită ii contractante nu permite înfiin area 
unui compartiment distinct, obliga ia prevăzută la alin. (1) şi (2) se îndeplineşte pe cale de act 
administrativ al conducătorului autorită ii contractante prin care una sau, după caz, mai multe 
persoane din cadrul respectivei autorită i contractante sunt însărcinate cu ducerea la îndeplinire 
a principalelor atribu ii ale compartimentului intern specializat, aşa cum sunt prevăzute de 
legisla ia în materia achizi iilor publice. 
#B 
    ART. 305 
    Laădataăintr riiăînăvigoareăaăprezenteiăordonan eădeăurgen ăseăabrog : 
    a) Legea nr. 219/1998 privindăregimulăconcesiunilor,ăpublicat ăînăMonitorulăOficialăală
României,ăParteaăI,ănr.ă459ădină30ănoiembrieă1998,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ă
precumăşiăacteleănormativeăemiseăînăaplicareaăacesteia; 
    b) Ordonan aădeăurgen ăaăGuvernuluiănr.ă60/2001 privindăachizi iileăpublice,ăpublicat ăînă
MonitorulăOficialăalăRomâniei,ăParteaăI,ănr.ă241ădină11ămaiă2001,ăaprobat ăcuămodific riăşiă
complet riăprinăLegea nr. 212/2002,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăprecumăşiăacteleă
normative emise în aplicarea acesteia; 
    c) art. 5 alin.ă(6)ăşiă(7)ădinăOrdonan aăGuvernuluiănr.ă80/2001ăprivindăstabilireaăunorănormativeă
deăcheltuieliăpentruăautorit ileăadministra ieiăpubliceăşiăinstitu iileăpublice,ăpublicat ăîn Monitorul 
OficialăalăRomâniei,ăParteaăI,ănr.ă542ădină11ăseptembrieă2001,ăaprobat ăcuămodific riăşiă
complet riăprinăLegea nr. 247/2002,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 
    d) Ordonan aăGuvernuluiănr.ă16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat,ăpublicat ă
înăMonitorulăOficialăalăRomâniei,ăParteaăI,ănr.ă94ădină2ăfebruarieă2002,ăaprobat ăcuămodific riăşiă
complet riăprinăLegea nr. 470/2002,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăprecumăşiăacteleă
normative emise în aplicarea acesteia; 
    e) Ordonan aăGuvernuluiănr.ă20/2002 privindăachizi iileăpubliceăprinălicita iiăelectronice,ă
publicat ăînăMonitorulăOficialăalăRomâniei,ăParteaăI,ănr.ă86ădină1ăfebruarieă2002,ăaprobat ăcuă
modific riăşiăcomplet riăprinăLegea nr. 468/2002,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ă
precumăşiăacteleănormativeăemiseăînăaplicareaăacesteia; 
    f) art. 3 dinăOrdonan aădeăurgen ăaăGuvernuluiănr.ă34/2005ăprivindădesemnareaăAgen ieiă
Na ionaleăpentruăLocuin eăs ărealizezeălucr riădeăconstruireăşi/sauădeăreabilitare a caselor de locuit 
înăzoneleăcalamitateăînăurmaăinunda iilorădină2005,ăpublicat ăînăMonitorulăOficialăalăRomâniei,ă
ParteaăI,ănr.ă389ădină9ămaiă2005,ăaprobat ăcuămodific riăprinăLegea nr. 211/2005; 
    g) Hot râreaăGuvernuluiănr.ă1.186/2001 pentru aprobareaăProcedurilorăprivindăachizi iileă
publiceădeăproduseăşiăserviciiăcareăimplic ăap rareaăna ional ,ăordineaăpublic ,ăsiguran aăşiă



securitateaăna ional ăşiăaălisteiăaferenteăacestora,ăpublicat ăînăMonitorulăOficialăalăRomâniei,ă
Partea I, nr. 815 din 18ădecembrieă2001,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 
    h) art. 7 dinăHot râreaăGuvernuluiănr.ă273/2003ăprivindăînfiin areaăunorăfiliale,ăsociet iă
comercialeăpentruărepara iiăşiăservicii,ăprinăreorganizareaăunorăactivit iădinăcadrulăSociet iiă
ComercialeădeăProducereăaăEnergieiăElectriceăşiăTermiceă"Termoelectrica"ă- S.A.,ăpublicat ăînă
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 20 martie 2003; 
    i) pct. 3.12 din anexa laăHot râreaăGuvernuluiănr.ă1.293/2003ăpentruăaprobareaăMandatului 
privindărealizareaăstrategieiădeăprivatizareăaăcompaniilor/societ ilorăna ionaleăşiăaăsociet iloră
comercialeăcareăfunc ioneaz ăsubăautoritateaăMinisteruluiăTransporturilor,ăConstruc iilorăşiă
Turismului,ăpublicat ăînăMonitorulăOficialăalăRomâniei,ăPartea I, nr. 835 din 25 noiembrie 2003. 
    ART. 306 
    Anexele nr. 1, 2 şiă3*)ăfacăparteăintegrant ădinăprezentaăordonan ădeăurgen . 
------------ 
    *)ăAnexeleănr.ă1,ă2ăşiă3ăsuntăreproduseăînăfacsimil. 
 
    ART. 307 
    (1)ăPrezentaăordonan ădeăurgen ăintr ăînăvigoareălaădataădeă30ăiunieă2006. 
    (2)ăPrinăexcep ieădeălaăprevederileăalin.ă(1): 
    a)ădispozi iileăart. 14 alin.ă(3)ăşiăaleăart. 254 intr ăînăvigoareădeălaădataădeă1ăianuarieă2007; 
    b)ădispozi iileăart. 257 alin.ă(1)ăintr ăînăvigoareălaădataăpublic riiăprezenteiăordonan eădeăurgen ă
în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
                                   * 
 
    Prezentaăordonan ădeăurgen ătranspuneăDirectiva nr. 2004/18/CE*) privind coordonarea 
procedurilorădeăatribuireăaăcontractelorădeălucr ri,ădeăfurnizareăşiădeăservicii,ăDirectiva nr. 
2004/17/CE*)ăprivindăcoordonareaăprocedurilorădeăachizi ieăaplicateădeăentit ileăcareăopereaz ăînă
sectoareleăap ,ăenergie,ătransportăşiăserviciiăpoştale,ăpublicateăînăJurnalulăOficialăalăUniuniiă
Europeneă(JOUE)ănr.ăL134ădină30ăaprilieă2004,ăcuăexcep iaăart. 41 (3), art. 49 (3) - (5)ăşiăart. 53, 
careăseătranspunăprinăhot râreăaăGuvernului,ăDirectiva 1989/665/CEE privind coordonarea legilor, 
regulamentelorăşiăprevederilorăadministrativeăreferitoareălaăaplicareaăprocedurilorădeărecursăînă
materieădeăatribuireăaăcontractelorădeăfurnizareăşiădeălucr ri,ăpublicat ăînăJurnalulăOficialăală
Comunit ilorăEuropeneă(JOCE)ănr.ăL395ădină30ădecembrieă1989, şiăDirectiva 1992/13/CEE 
privindăcoordonareaălegilor,ăregulamentelorăşiăprevederilorăadministrativeăreferitoareălaăaplicareaă
regulilorăComunit iiăpentruăprocedurileădeăachizi ieăaăentit ilorăcareăopereaz ăînăsectoareleăap ,ă
energie,ătransportăşiătelecomunica ii,ăpublicat ăînăJurnalulăOficialăalăComunit ilorăEuropeneă
(JOCE)ănr.ăL76ădină23ămartieă1992,ăcuăexcep iaăart. 9 - 11,ăcareăseătranspunăprinăhot râreăaă
Guvernului. 
 
#CIN 
    *) Directivele nr. 2004/18/CE şi nr. 2004/17/CE au fost modificate prin Regulamentul (UE) nr. 
1336/2013 de modificare a Directivelor 2004/17/CE, 2004/18/CE şi 2009/81/CE ale 



Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte pragurile de aplicare pentru 
procedurile de atribuire a contractelor de achizi ii. 
    Însă, deşi ulterior s-au efectuat modificări asupra Ordonan ei de urgen ă a Guvernului nr. 
34/2006, legiuitorul nu a actualizat pragurile de aplicare în conformitate cu valorile prevăzute 
de Regulamentul (UE) nr. 1336/2013. 
 
#CIN 
    NOTE: 
    1. Reproducem mai jos prevederile art. III din Ordonan a de urgen ă a Guvernului nr. 19/2009 
(#M9). 
#M9 
    "ART. III 
    (1) Dispozi iile referitoare la solu ionarea litigiilor în instan ă prevăzute în Ordonan a de 
urgen ă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, 
cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost modificate şi completate prin 
prezenta ordonan ă de urgen ă, se aplică numai proceselor începute după intrarea în vigoare a 
acesteia din urmă. 
    (2) Procesele în curs de judecată la data intrării în vigoare a prezentei ordonan e de urgen ă 
vor continua să fie judecate de instan ele legal învestite, potrivit legii sub care au început. 
    (3) Dispozi iile referitoare la solu ionarea contesta iilor prevăzute în Ordonan a de urgen ă a 
Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost modificate şi completate prin prezenta 
ordonan ă de urgen ă, se aplică numai contesta iilor formulate după intrarea în vigoare a 
acesteia din urmă. Contesta iile introduse în fa a Consiliului, în curs de solu ionare la data 
intrării în vigoare a prezentei ordonan e de urgen ă, se solu ionează potrivit legii sub care au 
început." 
 
#CIN 
    2. Reproducem mai jos prevederile art. II din Ordonan a de urgen ă a Guvernului nr. 76/2010 
(#M12). 
#M12 
    "ART. II 
    (1) Procesele şi cererile în materie de achizi ii publice aflate în curs de solu ionare în fa a 
instan elor judecătoreşti la data intrării în vigoare a prezentei ordonan e de urgen ă continuă să 
se judece în condi iile şi cu procedura prevăzută de legea în vigoare la data la care au fost 
începute. 
    (2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonan e de urgen ă, contesta iilor 
solu ionate de prima instan ă, respectiv Consiliul Na ional de Solu ionare a Contesta iilor sau 
tribunalul în circumscrip ia căruia se află sediul autorită ii contractante, li se aplică prevederile 
acesteia." 
 
#CIN 



    3. Reproducem mai jos prevederile art. II şi art. III din Ordonan a de urgen ă a Guvernului nr. 
77/2012 (#M19). 
#M19 
    "ART. II 
    (1) Procedurile de atribuire în curs de desfăşurare şi contractele în curs de executare, la data 
intrării în vigoare a prezentei ordonan e de urgen ă, rămân supuse legisla iei în vigoare la data 
ini ierii, respectiv, încheierii acestora. 
    (2) Prin procedură de atribuire în curs de desfăşurare se în elege orice procedură pentru care 
s-a transmis un anun  de participare sau, după caz, o invita ie de participare, până la data 
intrării în vigoare a prezentei ordonan e de urgentă." 
#M19 
    "ART. III 
    Contesta iile, procesele şi cererile în materie de achizi ii publice, aflate în curs de solu ionare 
în fa a Consiliului sau, după caz, a instan elor judecătoreşti la data intrării în vigoare a 
prezentei ordonan e de urgen ă, continuă să se judece în condi iile şi cu procedura prevăzute de 
legea în vigoare la data la care au fost începute." 
 
#CIN 
    4. Reproducem mai jos prevederile art. II din Ordonan a de urgen ă a Guvernului nr. 51/2014 
(#M26). 
#M26 
    "ART. II 
    Contesta iile/Cererile/Plângerile aflate în curs de solu ionare la Consiliu/instan a de judecată 
la data intrării în vigoare a prezentei ordonan e de urgen ă continuă să fie solu ionate în 
condi iile şi cu procedura prevăzută de legea în vigoare la data la care au fost depuse." 
 
#CIN 
    5. Reproducem mai jos prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 166/2013 (#M24). 
#M24 
    "(2) Prin derogare de la prevederile Ordonan ei de urgen ă a Guvernului nr. 34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achizi ie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sunt încredin ate entită ii mixte româno-
bulgare create pentru exploatarea noului pod, cu titlu gratuit, activită i legate de infrastructura 
rutieră şi activitatea de colectare a tarifelor de traversare, în condi iile stabilite prin acordul 
prevăzut la art. 1." 
  



#B 
    ANEXA 1 
 
________________________________________________________________________________ 
                                   NACE*1) 
________________________________________________________________________________ 
      COD CPV        |                 Sec iuneaăF                  |LUCR RIăDE 
_____________________|______________________________________________|CONSTRUC II 
Diviziune|Grupa|Clasa|   Descriere   |      Explica iiăgenerale     | 
_________|_____|_____|_______________|______________________________|___________ 
    45   |     |     | Lucrări de    | Aceast ădiviziuneăinclude:   |  45000000 
         |     |     | construcţii   | - construcţia de clădiri noi | 
         |     |     |               | şi lucrări de reparare,      | 
         |     |     |               | modificare, restaurare       | 
_________|_____|_____|_______________|______________________________|___________ 
         | 45.1|     | Lucrări de    |                              |  45100000 
         |     |     | organizare a  |                              | 
         |     |     | şantierelor şi|                              | 
         |     |     | de pregătire a|                              | 
         |     |     | terenurilor   |                              | 
_________|_____|_____|_______________|______________________________|___________ 
         |     |45.11| Lucrări de    | Aceast ăclas ăinclude:       |  45110000 
         |     |     | demolare,     | - demolarea imobilelor şi a  | 
         |     |     | pregătire a   | altor structuri/construcţii  | 
         |     |     | şantierelor şi| - degajarea terenului şi     | 
         |     |     | de terasamente| pregătirea şantierelor       | 
         |     |     |               | - lucrări de terasare:       | 
         |     |     |               | excavarea, umplerea,         | 
         |     |     |               | nivelarea amplasamentelor de | 
         |     |     |               | construcţii, săpare de       | 
         |     |     |               | şanţuri, îndepărtarea        | 
         |     |     |               | rocilor, dinamitare etc.     | 
         |     |     |               | - pregătirea şantierelor     | 
         |     |     |               | pentru exploatare minieră,   | 
         |     |     |               | inclusiv înlăturarea solului | 
         |     |     |               | şi alte lucrări de dezvoltare| 
         |     |     |               | şi pregătire a terenurilor şi| 
         |     |     |               | şantierelor miniere          | 
         |     |     |               | - drenarea şantierelor de    | 
         |     |     |               | construcţii                  | 
         |     |     |               | - drenarea terenurilor       | 
         |     |     |               | agricole şi forestiere       | 
_________|_____|_____|_______________|______________________________|___________ 
         |     |45.12| Lucrări de    | Aceast ăclas ăinclude:       |  45120000 
         |     |     | foraj şi      | - sondaje experimentale,     | 
         |     |     | sondaj        | foraje experimentale şi      | 
         |     |     | experimentale | carotaje pentru construcţii, | 
         |     |     |               | precum şi pentru studii      | 
         |     |     |               | geofizice, geologice sau alte| 
         |     |     |               | scopuri similare             | 
         |     |     |               | Aceast ăclas ănuăinclude:    | 
         |     |     |               | - forarea puţurilor de       | 
         |     |     |               | extracţie a ţiţeiului sau a  | 
         |     |     |               | gazelor naturale, clasificate| 
         |     |     |               | în 11.20                     | 



         |     |     |               | - forarea puţurilor de apă,  | 
         |     |     |               | clasificate în 45.25         | 
         |     |     |               |______________________________| 
         |     |     |               | - adâncirea puţurilor,       | 
         |     |     |               | clasificate în 45.25         | 
         |     |     |               | - exploatarea zăcămintelor de| 
         |     |     |               | ţiţei şi de gaze naturale,   | 
         |     |     |               | precum şi prospectarea       | 
         |     |     |               | geofizică, geologică şi      | 
         |     |     |               | seismică, clasificate        | 
         |     |     |               | în 74.20                     | 
_________|_____|_____|_______________|______________________________|___________ 
         | 45.2|     | Lucrări de    |                              |  45200000 
         |     |     | construcţii   |                              | 
         |     |     | complete sau  |                              | 
         |     |     | parţiale şi   |                              | 
         |     |     | lucrări de    |                              | 
         |     |     | geniu civil   |                              | 
_________|_____|_____|_______________|______________________________|___________ 
         |     |45.21| Lucrări de    | Aceast ăclas ăinclude:       |  45210000 
         |     |     | construcţii de| - construcţia de clădiri de  | 
         |     |     | clădiri şi    | toate tipurile               | 
         |     |     | lucrări de    | - construcţii de inginerie   | 
         |     |     | geniu civil   | civilă: poduri (inclusiv cele| 
         |     |     |               | destinate să susţină şosele  | 
         |     |     |               | suspendate), viaducte,       | 
         |     |     |               | tuneluri şi pasaje subterane | 
         |     |     |               |______________________________| 
         |     |     |               | - conducte de transport      | 
         |     |     |               | (petrol, gaz, apă), reţele şi| 
         |     |     |               | linii (electrice, de         | 
         |     |     |               | telecomunicaţii), pe distanţă| 
         |     |     |               | mare                         | 
         |     |     |               | - conducte, reţele şi linii  | 
         |     |     |               | pentru reţele locale;        | 
         |     |     |               | - lucrări conexe de amenajare| 
         |     |     |               | urbană;                      | 
         |     |     |               | - asamblarea şi executarea   | 
         |     |     |               | lucrărilor din prefabricate  | 
         |     |     |               | Aceast  clas ănuăinclude:    | 
         |     |     |               | - servicii anexe extracţiei  | 
         |     |     |               | petrolului şi gazelor,       | 
         |     |     |               | clasificate în 11.20         | 
         |     |     |               | - execuţia de lucrări din    | 
         |     |     |               | prefabricate de producţie    | 
         |     |     |               | proprie, altele decât cele   | 
         |     |     |               | din beton, clasificate în 20,| 
         |     |     |               | 26 şi 28                     | 
         |     |     |               | - construcţia (altele decât  | 
         |     |     |               | clădirile) pentru stadioane, | 
         |     |     |               | piscine, săli de sport,      | 
         |     |     |               | terenuri de tenis, circuite  | 
         |     |     |               | de golf şi alte instalaţii   | 
         |     |     |               | sportive, clasificate        | 
         |     |     |               | în 45.23                     | 
         |     |     |               | - lucrări de instalaţii şi   | 



         |     |     |               | izolaţii pentru clădiri,     | 
         |     |     |               | clasificate în 45.3          | 
         |     |     |               | - lucrări de finisare,       | 
         |     |     |               | clasificate în 45.4          | 
         |     |     |               | - activităţi de arhitectură  | 
         |     |     |               | şi de inginerie, clasificate | 
         |     |     |               | în 74.20                     | 
         |     |     |               | - managementul proiectelor de| 
         |     |     |               | construcţie, clasificate     | 
         |     |     |               | în 74.20                     | 
_________|_____|_____|_______________|______________________________|___________ 
         |     |45.22| Lucrări de    | Aceast ăclas ăinclude:       |  45220000 
         |     |     | învelitori,   | - lucrări de şarpante        | 
         |     |     | şarpante şi   | - instalarea acoperişurilor  | 
         |     |     | terase la     | - lucrări de etanşare        | 
         |     |     | construcţii   |                              | 
_________|_____|_____|_______________|______________________________|___________ 
         |     |45.23| Lucrări de    | Aceast ăclas ăinclude:       |  45230000 
         |     |     | construcţie a | - construcţia de autostrăzi, | 
         |     |     | căilor de     | drumuri, şosele, străzi, alte| 
         |     |     | comunicaţii   | căi de transport pentru      | 
         |     |     | terestre şi   | vehicule şi pietoni          | 
         |     |     | construcţii   | - construcţia de căi ferate  | 
         |     |     | destinate     | - construcţia de piste de    | 
         |     |     | sportului     | aterizare-decolare           | 
         |     |     |               | - construcţii (altele decât  | 
         |     |     |               | clădiri) pentru stadioane,   | 
         |     |     |               | piscine, săli de sport,      | 
         |     |     |               | terenuri de tenis, circuite  | 
         |     |     |               | de golf şi alte instalaţii   | 
         |     |     |               | sportive                     | 
         |     |     |               | - marcarea suprafeţelor      | 
         |     |     |               | rutiere şi a spaţiilor de    | 
         |     |     |               | parcare                      | 
         |     |     |               | Aceast ăclas ănuăinclude:    | 
         |     |     |               | - lucrări de terasamente,    | 
         |     |     |               | clasificate în 45.11         | 
_________|_____|_____|_______________|______________________________|___________ 
         |     |45.24| Lucrări de    | Aceast ăclas ăinclude:       |  45240000 
         |     |     | construcţii   | - construcţia de căi         | 
         |     |     | hidrotehnice  | navigabile, porturi, porturi | 
         |     |     |               | de ambarcaţiuni, ecluze etc. | 
         |     |     |               |______________________________| 
         |     |     |               | - construcţia de baraje şi   | 
         |     |     |               | diguri                       | 
         |     |     |               | - construcţii subacvatice    | 
         |     |     |               | - dragare                    | 
_________|_____|_____|_______________|______________________________|___________ 
         |     |45.25| Alte lucrări  | Aceast ăclas ăinclude:       |  45250000 
         |     |     | speciale de   | - activităţi de construcţie  | 
         |     |     | construcţie   | specializate referitoare la  | 
         |     |     |               | un aspect comun pentru mai   | 
         |     |     |               | multe tipuri de lucrări şi   | 
         |     |     |               | care necesită competenţe sau | 
         |     |     |               | echipamente specializate:    | 
         |     |     |               |   - realizarea de fundaţii,  | 



         |     |     |               |   inclusiv baterea pilonilor | 
         |     |     |               |   - forarea şi construcţia de| 
         |     |     |               |   puţuri de apă, adâncirea   | 
         |     |     |               |   puţurilor                  | 
         |     |     |               |   - montarea structurilor    | 
         |     |     |               |   metalice (dar nu de        | 
         |     |     |               |   fabricaţie proprie)        | 
         |     |     |               |   - arcuirea structurilor    | 
         |     |     |               |   metalice                   | 
         |     |     |               |   - aşezarea cărămizilor şi a| 
         |     |     |               |   blocurilor de piatră       | 
         |     |     |               |   - montarea şi demontarea   | 
         |     |     |               |   schelelor şi platformelor  | 
         |     |     |               |   de lucru proprii sau       | 
         |     |     |               |   închiriate                 | 
         |     |     |               |   - construcţia de coşuri    | 
         |     |     |               |   industriale şi furnale     | 
         |     |     |               | Aceast ăclas ănuăinclude:    | 
         |     |     |               | - închirierea de schele fără | 
         |     |     |               | ridicare sau demontare,      | 
         |     |     |               | clasificate în 71.32         | 
_________|_____|_____|_______________|______________________________|___________ 
         | 45.3|     | Lucrări de    |                              |  45300000 
         |     |     | instalaţii şi |                              | 
         |     |     | izolaţii      |                              | 
_________|_____|_____|_______________|______________________________|___________ 
         |     |45.31| Lucrări de    | Aceast ăclas ăinclude:       |  45310000 
         |     |     | instalaţii    | - instalarea, în clădiri sau | 
         |     |     | electrice     | în alte tipuri de            | 
         |     |     |               | construcţii, a următoarelor  | 
         |     |     |               | elemente:                    | 
         |     |     |               |   - circuite electrice       | 
         |     |     |               |   - linii (cablaje) pentru   | 
         |     |     |               |   telecomunicaţii            | 
         |     |     |               |   - sisteme electrice de     | 
         |     |     |               |   încălzire                  | 
         |     |     |               |   - antene pentru clădiri    | 
         |     |     |               |   - sisteme de alarmă        | 
         |     |     |               |   împotriva incendiilor      | 
         |     |     |               |   - sisteme de alarmă        | 
         |     |     |               |   antiefracţie               | 
         |     |     |               |   - ascensoare şi scări      | 
         |     |     |               |   rulante                    | 
         |     |     |               |   - paratrăsnete etc.        | 
_________|_____|_____|_______________|______________________________|___________ 
         |     |45.32| Lucrări de    | Aceast ăclas ăinclude:       |  45320000 
         |     |     | izolare       | - instalarea, în clădiri sau | 
         |     |     |               | în alte tipuri de            | 
         |     |     |               | construcţii, de materiale    | 
         |     |     |               | pentru izolaţie termică,     | 
         |     |     |               | acustică şi împotriva        | 
         |     |     |               | vibraţiilor                  | 
         |     |     |               | Aceast ăclas ănuăinclude:    | 
         |     |     |               | - lucrări de etanşare,       | 
         |     |     |               | clasificate în 45.22         | 
_________|_____|_____|_______________|______________________________|___________ 



         |     |45.33| Lucrări de    | Aceast ăclas ăinclude:       |  45330000 
         |     |     | instalaţii    | - instalarea, în clădiri sau | 
         |     |     |               | în alte tipuri de            | 
         |     |     |               | construcţii, a următoarelor  | 
         |     |     |               | elemente:                    | 
         |     |     |               |   - instalaţii şi echipamente| 
         |     |     |               |   sanitare                   | 
         |     |     |               |   - instalaţii pentru        | 
         |     |     |               |   distribuţia gazelor        | 
         |     |     |               |   - echipamente şi conducte  | 
         |     |     |               |   de încălzire, de ventilare,| 
         |     |     |               |   frigorifice sau de         | 
         |     |     |               |   climatizare                | 
         |     |     |               |   - instalarea de            | 
         |     |     |               |   pulverizatoare împotriva   | 
         |     |     |               |   incendiilor                | 
         |     |     |               | Aceast ăclas ănuăinclude:    | 
         |     |     |               | - instalarea sistemelor      | 
         |     |     |               | electrice de încălzire,      | 
         |     |     |               | clasificate în 45.31         | 
_________|_____|_____|_______________|______________________________|___________ 
         |     |45.34| Alte lucrări  | Aceast ăclas ăinclude:       |  45340000 
         |     |     | de instalaţii | - instalarea sistemelor de   | 
         |     |     |               | iluminat şi semnalizare      | 
         |     |     |               | luminoasă pentru şosele,     | 
         |     |     |               | drumuri, căi ferate,         | 
         |     |     |               | aeroporturi şi porturi       | 
         |     |     |               | - instalarea, în clădiri sau | 
         |     |     |               | în alte tipuri de            | 
         |     |     |               | construcţii, a instalaţiilor | 
         |     |     |               | şi echipamentelor            | 
         |     |     |               | neclasificate în altă parte  | 
_________|_____|_____|_______________|______________________________|___________ 
         | 45.4|     | Lucrări de    |                              |  45400000 
         |     |     | finisare      |                              | 
_________|_____|_____|_______________|______________________________|___________ 
         |     |45.41| Lucrări de    | Aceast ăclas ăinclude:       |  45410000 
         |     |     | ipsoserie     | - aplicarea, în clădiri sau  | 
         |     |     |               | în alte tipuri de            | 
         |     |     |               | construcţii, a ipsosului şi a| 
         |     |     |               | tencuielii uscate pentru     | 
         |     |     |               | structuri sau ornamente      | 
         |     |     |               | interioare şi exterioare,    | 
         |     |     |               | inclusiv a materialelor de   | 
         |     |     |               | făţuire asociate             | 
_________|_____|_____|_______________|______________________________|___________ 
         |     |45.42| Lucrări de    | Aceast ăclas ăinclude:       |  45420000 
         |     |     | tâmplărie şi  | - instalarea de uşi,         | 
         |     |     | dulgherie     | ferestre, cadre pentru uşi şi| 
         |     |     |               | ferestre, bucătării echipate,| 
         |     |     |               | scări interioare, alte dotări| 
         |     |     |               | similare, din lemn sau din   | 
         |     |     |               | orice fel de material (dar nu| 
         |     |     |               | de fabricaţie proprie)       | 
         |     |     |               | - amenajări interioare precum| 
         |     |     |               | plafoane, lambriuri, partiţii| 



         |     |     |               | mobile etc.                  | 
         |     |     |               | Aceast ăclas ănuăinclude:    | 
         |     |     |               | - acoperirea cu parchet sau  | 
         |     |     |               | alte materiale de acoperire a| 
         |     |     |               | podelelor, clasificate       | 
         |     |     |               | în 45.43                     | 
_________|_____|_____|_______________|______________________________|___________ 
         |     |45.43| Lucrări de    | Aceast ăclas ăinclude:       |  45430000 
         |     |     | acoperire a   | - aşezarea, prinderea sau    | 
         |     |     | pereţilor şi  | fixarea, în clădiri sau în   | 
         |     |     | podelelor     | alte tipuri de construcţii, a| 
         |     |     |               | următoarelor elemente:       | 
         |     |     |               |   - placaje din ceramică,    | 
         |     |     |               |   beton sau piatră           | 
         |     |     |               |   - parchete sau alte        | 
         |     |     |               |   materiale de acoperire a   | 
         |     |     |               |   podelelor                  | 
         |     |     |               |   - mochete, linoleum şi alte| 
         |     |     |               |   materiale flexibile        | 
         |     |     |               |   - materiale de placare din | 
         |     |     |               |   granit, marmură sau ardezie| 
         |     |     |               |   - tapete                   | 
_________|_____|_____|_______________|______________________________|___________ 
         |     |45.44| Lucrări de    | Aceast ăclas ăinclude:       |  45440000 
         |     |     | vopsitorie,   | - vopsitorie în interiorul şi| 
         |     |     | zugrăveli şi  | pe exteriorul clădirilor     | 
         |     |     | montări de    | - vopsitoria construcţiilor  | 
         |     |     | geamuri       | de inginerie civilă          | 
         |     |     |               | - montarea geamurilor,       | 
         |     |     |               | oglinzilor etc.              | 
         |     |     |               | Aceast ăclas ănuăinclude:    | 
         |     |     |               | - instalarea ferestrelor,    | 
         |     |     |               | clasificate în 45.42         | 
_________|_____|_____|_______________|______________________________|___________ 
         |     |45.45| Alte lucrări  | Aceast ăclas ăinclude:       |  45450000 
         |     |     | de finisare a | - instalarea piscinelor      | 
         |     |     | clădirilor    | private                      | 
         |     |     |               | - curăţirea pereţilor        | 
         |     |     |               | exteriori ai clădirilor cu   | 
         |     |     |               | ajutorul aburilor, prin      | 
         |     |     |               | sablare şi alte activităţi   | 
         |     |     |               | similare                     | 
         |     |     |               | - alte lucrări de finisare a | 
         |     |     |               | clădirilor neclasificate în  | 
         |     |     |               | altă parte                   | 
         |     |     |               | Aceast ăclas ănuăinclude:    | 
         |     |     |               | - curăţirea pereţilor        | 
         |     |     |               | interiori ai clădirilor şi ai| 
         |     |     |               | altor construcţii,           | 
         |     |     |               | clasificate în 74.70         | 
_________|_____|_____|_______________|______________________________|___________ 
         | 45.5|     | Închirierea de|                              |  45500000 
         |     |     | utilaje de    |                              | 
         |     |     | construcţii şi|                              | 
         |     |     | demolare cu   |                              | 
         |     |     | operator      |                              | 



_________|_____|_____|_______________|______________________________|___________ 
         |     |45.50| Închirierea de| Aceast ăclas ănuăinclude:    | 
         |     |     | utilaje de    | - închirierea de maşini şi   | 
         |     |     | construcţii şi| materiale de construcţie sau | 
         |     |     | demolare cu   | demolare fără operator,      | 
         |     |     | operator      | clasificate în 71.32         | 
_________|_____|_____|_______________|______________________________|___________ 
    *1) Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3037/90 din 9 octombrie 1990 privind clasificarea 
statistic ăaăactivit ilorăeconomiceăînăComunitateaăEuropean ă(JOăLă293,ă24.10.1990,ăp.ă1).ă
Regulament modificat de Regulamentul Comisiei (CE) nr. 761/93 (JO L 83, 3.4.1993, p. 1). 
 
#M12 
    ANEXA 2 
 
#M12 
    ANEXA 2A*) 
 
    *) În cazul unei interpretări diferite între CPV şi CPC, se aplică nomenclatura CPC. 
 
 ______________________________________________________________________________ 
|Categorie|  Descrierea serviciilor  |  Numere de   | Numere de referinţă CPV  | 
|         |                          |  referinţă   |                          | 
|         |                          |  CPC*1)      |                          | 

|_________|__________________________|______________|__________________________| 
|    1.   | Servicii de întreţinere  | 6112, 6122,  | De la 50100000-6 la      | 
|         | şi reparare              | 633, 886     | 50884000-5 (cu excepţia  | 
|         |                          |              | 50310000-1 la 50324200-4 | 
|         |                          |              | şi 50116510-9,           | 
|         |                          |              | 50190000-3, 50229000-6,  | 
|         |                          |              | 50243000-0) şi de la     | 
|         |                          |              | 51000000-9 la 51900000-1 | 
|_________|__________________________|______________|__________________________| 
|    2.   | Servicii de transport    | 712          | De la 60100000-9 la      | 
|         | terestru*2), inclusiv    | (cu excepţia | 60183000-4 (cu excepţia  | 
|         | serviciile de transport  | 71235), 7512,| 60160000-7, 60161000-4,  | 
|         | cu vehicule blindate şi  | 87304        | 60220000-6) şi de la     | 
|         | serviciile de curierat,  |              | 64120000-3 la 64121200-2 | 
|         | cu excepţia transportului|              |                          | 
|         | de corespondenţă         |              |                          | 
|_________|__________________________|______________|__________________________| 
|    3.   | Servicii de transport    | 73           | De la 60410000-5 la      | 

|         | aerian: transporturi de  | (cu excepţia | 60424120-3 (cu excepţia  | 
|         | pasageri şi de marfă, cu | 7321)        | 60411000-2, 60421000-5)  | 
|         | excepţia transportului   |              | şi 60500000-3            | 
|         | de corespondenţă         |              | De la 60440000-4 la      | 
|         |                          |              | 60445000-9               | 
|_________|__________________________|______________|__________________________| 
|    4.   | Transport de             | 71235, 7321  | 60160000-7, 60161000-4   | 
|         | corespondenţă pe uscat*2)|              | 60411000-2, 60421000-5   | 
|         | şi aerian                |              |                          | 
|_________|__________________________|______________|__________________________| 
|    5.   | Servicii de              | 752          | De la 64200000-8 la      | 



|         | telecomunicaţii          |              | 64228200-2               | 
|         |                          |              | 72318000-7 şi de la      | 
|         |                          |              | 72700000-7 la 72720000-3 | 
|_________|__________________________|______________|__________________________| 
|    6.   | Servicii financiare:     | ex 81, 812,  | De la 66100000-1 la      | 
|         | a) servicii de asigurare | 814          | 66720000-3*4)            | 
|         | b) servicii bancare şi de|              |                          | 
|         | investiţii*3)            |              |                          | 
|_________|__________________________|______________|__________________________| 
|    7.   | Servicii informatice şi  | 84           | De la 50310000-1 la      | 
|         | servicii conexe          |              | 50324200-4               | 
|         |                          |              | De la 72000000-5 la      | 
|         |                          |              | 72920000-5 (cu excepţia  | 
|         |                          |              | 72318000-7 şi de la      | 
|         |                          |              | 72700000-7 la            | 

|         |                          |              | 72720000-3), 79342410-4  | 
|_________|__________________________|______________|__________________________| 
|    8.   | Servicii de cercetare şi | 85           | De la 73000000-2 la      | 
|         | de dezvoltare*4)         |              | 73436000-7 (cu excepţia  | 
|         |                          |              | 73200000-4, 73210000-7,  | 
|         |                          |              | 73220000-0)              | 
|_________|__________________________|______________|__________________________| 
|    9.   | Servicii de              | 862          | De la 79210000-9 la      | 
|         | contabilitate, de audit  |              | 79223000-3               | 
|         | şi de gestionare a       |              |                          | 
|         | registrelor contabile    |              |                          | 
|_________|__________________________|______________|__________________________| 
|   10.   | Servicii de studii de    | 864          | De la 79300000-7 la      | 
|         | piaţă şi de sondaje de   |              | 79330000-6 şi 79342310-9,| 
|         | opinie                   |              | 79342311-6               | 
|_________|__________________________|______________|__________________________| 
|   11.   | Servicii de consultanţă  | 865, 866     | De la 73200000-4 la      | 
|         | în management*5) şi      |              | 73220000-0               | 
|         | servicii conexe          |              | De la 79400000-8 la      | 
|         |                          |              | 79421200-3 şi 79342000-3,| 
|         |                          |              | 79342100-4, 79342300-6,  | 
|         |                          |              | 79342320-2, 79342321-9,  | 
|         |                          |              | 79910000-6, 79991000-7,  | 
|         |                          |              | 98362000-8               | 
|_________|__________________________|______________|__________________________| 
|   12.   | Servicii de arhitectură; | 867          | De la 71000000-8 la      | 
|         | servicii de inginerie şi |              | 71900000-7 (cu excepţia  | 
|         | servicii integrate de    |              | 71550000-8) şi 79994000-8| 
|         | inginerie; servicii de   |              |                          | 

|         | amenajare urbană şi      |              |                          | 
|         | servicii de arhitectură  |              |                          | 
|         | peisagistică; servicii   |              |                          | 
|         | conexe de consultanţă    |              |                          | 
|         | ştiinţifică şi tehnică;  |              |                          | 
|         | servicii de testare şi   |              |                          | 
|         | analiză tehnică          |              |                          | 
|_________|__________________________|______________|__________________________| 
|   13.   | Servicii de publicitate  | 871          | De la 79341000-6 la      | 
|         |                          |              | 79342200-5 (cu excepţia  | 
|         |                          |              | 79342000-3 şi 79342100-4)| 
|_________|__________________________|______________|__________________________| 



|   14.   | Servicii de curăţenie    | 874, 82201 la| De la 70300000-4 la      | 
|         | pentru clădiri şi        | 82206        | 70340000-6 şi de la      | 
|         | servicii de administrare |              | 90900000-6 la 90924000-0 | 
|         | a proprietăţilor         |              |                          | 
|_________|__________________________|______________|__________________________| 
|   15.   | Servicii de publicare şi | 88442        | De la 79800000-2 la      | 
|         | tipărire contra unei taxe|              | 79824000-6               | 
|         | sau pe baza unui contract|              | De la 79970000-6 la      | 
|         |                          |              | 79980000-7*1)            | 
|_________|__________________________|______________|__________________________| 
|   16.   | Servicii de eliminare a  | 94           | De la 90400000-1 la      | 
|         | deşeurilor menajere şi a |              | 90743200-9 (cu excepţia  | 
|         | apelor menajere; servicii|              | 90712200-3) De la        | 
|         | de igienizare şi servicii|              | 90910000-9 la 90920000-2 | 
|         | similare                 |              | şi 50190000-3, 50229000-6| 
|         |                          |              | 50243000-0               | 
|_________|__________________________|______________|__________________________| 
    *1) Nomenclatura CPC (versiune provizorie) utilizată pentru a defini domeniul de aplicare a 
Directivei 92/50/CEE. 
    *2) Cu excep ia serviciilor de transport feroviar reglementate de categoria 18 din CPC prov. 
    *3) Cu excep ia contractelor de achizi ii de servicii financiare privind emiterea, cumpărarea, 
vânzarea şi transferul de titluri sau de alte instrumente financiare şi a serviciilor prestate de 
băncile centrale. Sunt exceptate, de asemenea, contractele care au ca obiect achizi ia sau 
loca iunea, oricare ar fi modalită ile financiare, de terenuri, de construc ii existente sau de alte 
bunuri imobile sau care privesc drepturi asupra acestor bunuri; cu toate acestea, contractele de 
servicii financiare încheiate în acelaşi timp, înainte sau după încheierea contractului care are ca 
obiect achizi ia sau loca iunea, în orice formă, fac obiectul prezentei ordonan e de urgen ă. 
    *4) Cu excep ia contractelor de achizi ii de servicii de cercetare şi de dezvoltare, altele decât 
cele prin care beneficiile revin exclusiv autorită ii contractante şi/sau entită ilor contractante în 
scopul utilizării în desfăşurarea propriilor activită i, cu condi ia ca serviciul prestat să fie 
remunerat în totalitate de către autoritatea contractantă şi/sau de entită i contractante. 
    *5) Cu excep ia serviciilor de arbitraj şi de conciliere. 
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    ANEXA 2B*) 
 
    *) În cazul unei interpretări diferite între CPV şi CPC, se aplică nomenclatura CPC. 
 
 ______________________________________________________________________________ 
|Categorie|  Descrierea serviciilor  |   Numere de  | Numere de referinţă CPV  | 
|         |                          |   referinţă  |                          | 
|         |                          |   CPC*1)     |                          | 

|_________|__________________________|______________|__________________________| 
|   17.   | Servicii hoteliere şi de | 64           | De la 55100000-1         | 
|         | de restaurant            |              | 55524000-9 şi de la      | 
|         |                          |              | 98340000-8 la 98341100-6 | 
|_________|__________________________|______________|__________________________| 
|   18.   | Servicii de transport    | 711          | De la 60200000-0 la      | 
|         | feroviar                 |              | 60220000-6               | 



|_________|__________________________|______________|__________________________| 
|   19.   | Servicii de transport    | 72           | De la 60600000-4 la      | 
|         | naval                    |              | 60653000-0 şi de la      | 
|         |                          |              | 63727000-1 la 63727200-3 | 
|_________|__________________________|______________|__________________________| 
|   20.   | Servicii de transport    | 74           | De la 63000000-9 la      | 
|         | anexe şi auxiliare       |              | 63734000-3 (cu excepţia  | 
|         |                          |              | 63711200-8, 63712700-0,  | 
|         |                          |              | 63712710-3 şi de la      | 
|         |                          |              | 63727000-1, la           | 
|         |                          |              | 63727200-3) şi 98361000-1| 
|_________|__________________________|______________|__________________________| 
|   21.   | Servicii juridice        | 861          | De la 79100000-5 la      | 
|         |                          |              | 79140000-7               | 
|_________|__________________________|______________|__________________________| 

|   22.   | Servicii de recrutare şi | 872          | De la 79600000-0 la      | 
|         | de plasare a forţei de   |              | 79635000-4 (cu excepţia  | 
|         | muncă*2)                 |              | 79611000-0, 79632000-3,  | 
|         |                          |              | 79633000-0) şi de la     | 
|         |                          |              | 98500000-8 la 98514000-9 | 
|_________|__________________________|______________|__________________________| 
|   23.   | Servicii de investigaţie | 873 (cu      | De la 79700000-1 la      | 
|         | şi de siguranţă, cu      | excepţia     | 79723000-8               | 
|         | excepţia serviciilor de  | 87304)       |                          | 
|         | transport cu vehicule    |              |                          | 
|         | blindate                 |              |                          | 
|_________|__________________________|______________|__________________________| 
|   24.   | Servicii de învăţământ şi| 92           | De la 80100000-5 la      | 
|         | de formare profesională  |              | 80660000-8 (cu excepţia  | 
|         |                          |              | 80533000-9, 80533100-0,  | 
|         |                          |              | 80533200-1)              | 
|_________|__________________________|______________|__________________________| 
|   25.   | Servicii de sănătate şi  | 93           | 79611000-0 şi de la      | 
|         | servicii de asistenţă    |              | 85000000-9 la 85323000-9 | 
|         | socială                  |              | (cu excepţia 85321000-5  | 
|         |                          |              | şi 85322000-2)           | 
|_________|__________________________|______________|__________________________| 
|   26.   | Servicii de recreere,    | 96           | De la 79995000-5 la      | 
|         | culturale şi sportive*3) |              | 79995200-7 şi de la      | 
|         |                          |              | 92000000-1 la 92700000-8 | 
|         |                          |              | (cu excepţia 92230000-2, | 
|         |                          |              | 92231000-9, 92232000-6)  | 
|_________|__________________________|______________|__________________________| 
|   27.   | Alte servicii            |              |                          | 

|_________|__________________________|______________|__________________________| 
    *1) Nomenclatura CPC (versiune provizorie) utilizată pentru a defini domeniul de aplicare a 
Directivei 92/50/CEE. 
    *2) Cu excep ia contractelor de achizi ii de muncă. 
    *3) Cu excep ia contractelor de achizi ii referitoare la cumpărarea, dezvoltarea, produc ia sau 
coproduc ia de programe de către organisme de radiodifuziune şi a contractelor de achizi ii 
privind timpul de emisie. 
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    ANEXA 3 
 
               INFORMA IIăCAREăTREBUIEăINCLUSEăÎNăANUN URI 
 
    ANEXA 3A 
 
    INFORMA IIăCAREăTREBUIEăINCLUSEăÎNăANUN URILEăPENTRUă
ACHIZI IILEăPUBLICE 
 
    ANUN ăSIMPLIFICATăDEăINFORMAREăPREALABIL ăCUăPRIVIREăLAăPUBLICAREAă
ANUN ULUIăDEăINTEN IEăÎNăSEAP 
 
    1.ă araăautorit iiăcontractante 
    2.ăDenumireaăautorit iiăcontractante 
    3.ăAdresaădeăInternetăundeăseăpublic ăanun ulădeăinten ieă(URL) 
    4.ăNum rulă(numerele)ădeăreferin ădinăNomenclaturaăCPV 
 
    ANUN ăDEăINTEN IE 
 
    1.ăDenumirea,ăadresa,ănum rulădeăfax,ăadresaădeăe-mailăaleăautorit iiăcontractanteăşiăaleă
birouluiădeălaăcareăseăpotăob ine,ădup ăcaz,ăinforma iiăsuplimentare.ăÎnăcazulăînăcareăurmeaz ăs ăfieă
atribuităunăcontractădeăserviciiăsauădeălucr ri,ăseăprecizeaz ăinstitu iileăcompetenteăşiăpuncteleădeă
contactă(inclusivăadresaădeăInternet)ădeălaăcareăseăpotăob ineăinforma iiăsuplimentareăcuăprivireălaă
cadrul legislativ general privindăimpozitarea,ăprotec iaămediului,ăprotec iaămunciiăşiăcondi iileădeă
munc ,ăaplicabilăînăloculăînăcareăurmeaz ăs ăfieărealizat ăpresta ia. 
    2.ăDup ăcaz,ăseăprecizeaz ădac ăesteăvorbaădeăunăcontractădeăachizi ieăpublic ărezervată
atelierelor protejate sauăaăc ruiăexecutareăesteăprev zut ăînăcadrulăunuiăprogramădeăangajareă
protejat . 
    3.ăÎnăcazulăachizi ieiădeălucr ri:ănaturaăşiădimensiuneaălucr rilor;ăloculădeăexecu ie;ădac ă
lucrareaăesteădivizat ăînămaiămulteăloturi,ăcaracteristicileăesen ialeăaleărespectivelorăloturi;ădac ă
esteăposibil,ăestimareaăcosturilorăpeăcareăleăimplic ălucr rileăînăcauz ;ănum rulă(numerele)ădeă
referin ădinănomenclatur . 
    Înăcazulăachizi ieiădeăproduse:ănaturaăşiăcantitateaăsauăvaloareaăproduselorăcareăurmeaz ăs ăfieă
furnizate;ănum rulă(numerele)ădeăreferin ădinănomenclatur ; 
    Înăcazulăachizi ieiădeăservicii:ăvaloareaătotal ăestimat ăaăachizi iilorăînăfiecareădinăcategoriileădeă
serviciiăprev zuteăînăanexa 2A;ănum rulă(numerele)ădeăreferin ădinănomenclatur ; 
    4. Dateăprovizoriiăprev zuteăpentruăini iereaăprocedurilorădeăatribuireăaăcontractuluiăsauăaă
contractelor, în cazul contractelor de servicii specificându-seăcategoriaăînăcareăseăîncadreaz ă
fiecare; 
    5.ăDup ăcaz,ăseăprecizeaz ădac ăurmeaz ăs ăfieăîncheiatăunăacord-cadru. 
    6.ăDup ăcaz,ăalteăinforma ii. 
    7.ăDataătransmiteriiăspreăpublicareăaăanun uluiădeăinten ieăsau,ădup ăcaz,ădataătransmiteriiăspreă
publicareăaăanun uluiăsimplificatădeăinformareăprealabil . 



    8.ăSeăprecizeaz ădac ăcontractulăintr ăsubăinciden aăAcorduluiăOMCă(numaiăînăcazulă
anun urilorătransmiseăspreăpublicareăînăJurnalulăOficialăalăUniuniiăEuropene). 
 
    ANUN ULăDEăPARTICIPAREăPENTRUăCONTRACTELEăDEăACHIZI IEăPUBLIC  
 
    Licita ieădeschis ,ălicita ieărestrâns ,ădialogăcompetitiv,ănegociere: 
    1.ăDenumirea,ăadresa,ănum rulădeătelefonăşiădeăfax,ăadresaădeăe-mail,ăaleăautorit iiă
contractante. 
    2.ăDup ăcaz,ăseăprecizeaz ădac ăesteăvorbaădeăunăcontractădeăachizi ieăpublic ărezervată
atelierelorăprotejateăsauăaăc ruiăexecutareăesteăprev zut ăînăcadrulăunuiăprogramădeăangajareă
protejat . 
    3.ă(a)ăProceduraădeăatribuireăaleas ; 
    (b)ăDup ăcaz,ămotivulărecurgeriiălaăproceduraăaccelerat ă(înăcazulălicita ieiărestrânseăşiă
negocierii); 
#M1 
    (c) După caz, se precizează dacă urmează să fie încheiat un acord-cadru; 
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    (d)ăDup ăcaz,ăseăprecizeaz ădac ăurmeaz ăs ăfieăutilizatăunăsistemădinamicădeăachizi ie; 
    (e)ăDup ăcaz,ăseăprecizeaz ădac ăurmeaz ăs ăfieăaplicat ăoălicita ieăelectronic ă[conformă
prevederilor de la art. 161 lit. a)]; 
    4. Forma contractului. 
    5.ăDup ăcaz,ăloculăexecu ieiălucr rilor,ăloculădeălivrareăaăproduselorăsauăloculăprest riiă
serviciilor. 
    6.ă(a)ăPentruăachizi iaădeălucr ri: 
    - naturaăşiădimensiuneaălucr rilor,ăcaracteristicileăgeneraleăaleălucr rii;ăseăprecizeaz ,ădac ăesteă
cazul,ăop iuneaădeăachizi ionareăaăunorălucr riănoiăsimilareăşi,ădac ăseăcunoaşte,ăcalendarulă
provizoriuăpentruărecurgereaălaăacesteăop iuni,ăprecumăşiănum rulădeăreînnoiriăposibile;ăînăcazulăînă
care contractul este divizat în mai multeăloturi,ădimensiuneaărespectivelorăloturi;ănum rulă
(numerele)ădeăreferin ădinănomenclatur , 
    - informa iiăprivindăobiectivulălucr riiăsauăcontractului,ăînăcazulăînăcareăacestaăimplic ăşiă
proiectare, 
    - în cazul unui acord-cadru,ăseăprecizeaz ădurataăprev zut ăaăacordului-cadru,ăvaloareaătotal ă
estimat ăaălucr rilorăcareăurmeaz ăaăseăexecutaăpeădurataăacordului-cadru,ăprecumăşi,ăînăm suraăînă
careăesteăposibil,ăvaloareaăindividual ăşiăfrecven aăcontractelorăcareăurmeaz ăs ăfieăatribuite. 
    (b) Pentruăachizi iaădeăproduse: 
    - naturaăproduselorăcareăurmeaz ăs ăfieăfurnizateăprecizândătotodat ădac ăachizi ionareaăseăvaă
realizaăprinăcump rare,ăcump rareăînărate,ăînchiriereăleasingăsauăoriceăcombina ieăaăacestora;ă
cantitatea de produse care trebuie furnizat ;ăseăprecizeaz ,ădac ăesteăcazul,ăop iuneaădeă
achizi ionareăaăunorăcantit iăsuplimentareăşi,ădac ăseăcunoaşte,ăcalendarulăprovizoriuăpentruă
recurgereaălaăacesteăop iuni,ăprecumăşiănum rulădeăreînnoiriăposibile;ănum rulă(numerele)ădeă
referin ădin nomenclatur , 
    - în cazul contractelor cu caracter de regularitate sau care pot fi reînnoite în decursul unei 
anumiteăperioade,ăseăprecizeaz ,ădac ăseăcunoaşte,ăcalendarulăatribuiriiăcontractelorăulterioare, 



    - în cazul unui acord-cadru, se precizeaz ădurataăprev zut ăaăacordului-cadru,ăvaloareaătotal ă
estimat ăaăproduselorăcareăurmeaz ăaăseălivraăpeădurataăacordului-cadru,ăprecumăşi,ăînăm suraăînă
careăesteăposibil,ăvaloareaăindividual ăşiăfrecven aăcontractelorăcareăurmeaz ăs ăfieăatribuite. 
    (c) Pentruăachizi iaădeăservicii: 
    - categoriaăşiădescriereaăserviciului;ănum rulă(numerele)ădeăreferin ădinănomenclatur ;ă
cantitateaăserviciilorăcareătrebuieăprestate;ăseăprecizeaz ,ădac ăesteăcazul,ăop iuneaădeă
achizi ionareăaăunorăserviciiănoiăsimilare şi,ădac ăseăcunoaşte,ăcalendarulăprovizoriuăpentruă
recurgereaălaăacesteăop iuni,ăprecumăşiănum rulădeăreînnoiriăposibile, 
    - în cazul contractelor cu caracter de regularitate sau care pot fi reînnoite în decursul unei 
anumiteăperioade,ăseăprecizeaz ,ădac ăseăcunoaşte,ăcalendarulăatribuiriiăcontractelorăulterioare, 
    - în cazul unui acord-cadru,ăseăprecizeaz ădurataăprev zut ăaăacordului-cadru,ăvaloareaătotal ă
estimat ăaăprest rilorăpeădurataăacordului-cadru,ăprecumăşi,ăînăm suraăînăcareăesteăposibil,ă
valoareaăindividual ăşiăfrecven aăcontractelorăcareăurmeaz ăs ăfieăatribuite. 
    - seăprecizeaz ădac ăprestareaăserviciuluiăesteărezervat ,ăînătemeiulăunorăacteănormative,ăuneiă
profesiiăspecificeă(seăindic ăacteleănormativeărespective), 
    - se precizeaz ădac ăpersoaneleăjuridiceătrebuieăs ăindiceănumeleăşiăcalific rileăprofesionaleăaleă
personalului responsabil cu prestarea serviciului. 
    7.ăÎnăcazulăînăcareăcontracteleăsuntădivizateăînăloturi,ăseăprecizeaz ăposibilitateaăoperatoriloră
economici de a depune oferte pentru unul, mai multe sau toate loturile. 
    8.ăTermenulădeăfinalizareăsauădurataăcontractuluiădeălucr ri/furnizare/servicii.ăÎnăcazulăînăcareă
esteăposibil,ătermenulălaăcareăîncepălucr rile,ălaăcareăsuntălivrateăproduseleăsau,ădup ăcaz,ălaăcare 
sunt prestate serviciile. 
    9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative. 
    10.ăDac ăesteăcazul,ăcondi iiăspecialeădeăcareădepindeăîndeplinireaăcontractului. 
    11.ăÎnăcazulălicita ieiădeschise: 
    (a)ădenumirea,ăadresa,ănum rulădeătelefonăşiădeăfaxăşiăadresaădeăe-mail a biroului de la care se 
poateăsolicitaădocumenta iaădeăatribuireă(caietulădeăsarciniăşiăoriceăalteădocumenteleă
suplimentare); 
    (b)ădup ăcaz,ătermenulădeătransmitereăaărespectiveiăsolicit ri; 
    (c)ădup ăcaz,ăcostulăşiăcondi iileădeăplat ăînăvedereaăob ineriiărespectiveiădocumenta ii; 
    12. (a) Termenul de primire a ofertelor sau a ofertelor orientative, în cazul în care este utilizat 
unăsistemădeăachizi ieădinamică(licita ieădeschis ); 
    (b)ăÎnăcazulălicita ieiărestrânseăsauănegocierii,ădataălimit ădeăprimireăaăcererilorădeăparticipare; 
    (c) Adresa la care trebuie transmise; 
    (d) Limba sau limbile în care trebuie redactate. 
    13.ăÎnăcazulălicita ieiădeschise: 
    (a)ăpersoaneleăautorizateăs ăasisteălaădeschidereaăofertelor; 
    (b)ădata,ăoraăşiăloculădeschideriiăofertelor. 
    14.ăDac ăesteăcazul,ăgaran iileăsolicitate. 
    15.ăModalit iăprincipaleădeăfinan areăşiădeăplat ăşi/sauărefeririălaăprevederileăcareăle 
reglementeaz . 
    16.ăDup ăcaz,ăformaăjuridic ăînăcareătrebuieăs ăoăiaăasociereaăgrupuluiădeăoperatoriăeconomiciă
c roraăliăs-a atribuit contractul. 



    17.ăCriteriiădeăcalificare/selec ieăprivindăsitua iaăpersonal ăaăoperatorilorăeconomiciăcareăpotă
atrageădup ăsineăexcludereaăacestoraădinăurm ,ăprecumăşiăinforma iile/documenteleăprinăaceştiaă
dovedescăfaptulăc ănuăseăîncadreaz ăînăcazurileăceăjustific ăexcluderea.ăCriteriiădeă
calificare/selec ieăprivindăsitua iaăeconomic -financiar ăprecumăşiăcapacitateaătehnic ăşiă
profesional ,ăaăoperatoruluiăeconomic;ăinforma ii/documenteăpeăcareătrebuieăs ăleăprezinteă
operatorulăeconomicăpentruăevaluareaăcapacit ilorăminimeăcuăcaracterăeconomicăşiătehnic,ădac ă
acestea au fost impuse. Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e)ăalăcapacit ilorăimpuse. 
    18. Pentru acordul-cadru:ănum rulăsau,ădup ăcaz,ănum rulămaximădeăoperatoriăeconomiciăcuă
care se va încheia acordul-cadru, durata acordului-cadru,ăprecizând,ădac ăesteăcazul,ămotiveleă
careăjustific ăoădurat ăaăacordului-cadruămaiălung ădeăpatruăani. 
    19.ăPentruădialogulăcompetitivăşiănegociereăcuăpublicareaăprealabil ăaăunuiăanun ădeăparticipare,ă
seăprecizeaz ,ădac ăesteăcazul,ăderulareaăînămaiămulteăetapeăsuccesive,ăpentruăaăreduceăînămodă
progresivănum rulădeăsolu iiăcareăurmeaz ăs ăfieădiscutateăsauădeăoferteăcareăurmeaz ăs ăfieă
negociate. 
    20.ăPentruălicita iaărestrâns ,ădialogulăcompetitivăşiănegociereaăcuăpublicareaăprealabil ăaăunuiă
anun ădeăparticipare,ăînăcazulăînăcareăseărecurgeălaăop iuneaădeăreducereăaănum ruluiădeăcandida iă
careăvorăfiăinvita iăs ăprezinteăoăofert ,ăs ăparticipeălaăconsult riăsauăs ănegocieze:ănum rulăminimă
şi,ădup ăcaz,ănum rulămaximăpropusădeăcandida iăşiăcriteriileăobiectiveăcareăurmeaz ăs ăseăapliceă
pentruăaăselectaărespectivulănum rădeăcandida i. 
    21.ăPerioadaădeătimpăînăcareăofertantulătrebuieăs ăîşiămen in ăofertaăvalabil . 
    22.ăDup ăcaz,ădenumireaăşiăadresaăoperatorilorăeconomiciădejaăselecta iădeăautoritateaă
contractant ă(negociere). 
#M1 
    23. Criteriul de atribuire a contractului: "pre ul cel mai scăzut" sau "oferta cea mai 
avantajoasă din punct de vedere economic", precum şi ponderea lor se precizează doar în cazul 
în care nu figurează în documenta ia de atribuire ori, în cazul aplicării dialogului competitiv sau 
negocierii, în documenta ia descriptivă. 
#B 
    24.ăDenumireaăşiăadresaăorganismuluiăcompetentădeărezolvareăaăcontesta iilor.ăInforma iiă
exacteăprivindătermeneleădeădepunereăaăcontesta ieiăşi,ădup ăcaz,ădenumirea,ăadresa,ănum rulădeă
telefon,ănum rulădeăfaxăşiăadresa de e-mailăaăbirouluiădeălaăcareăseăpotăob ineăacesteăinforma ii. 
    25.ăDataăpublic riiăanun uluiădeăinten ieăsau,ădup ăcaz,ăprecizareaăc ănuăaăfostăpublicatăunăastfelă
deăanun . 
    26.ăDataătransmiteriiăspreăpublicareăaăanun uluiădeăparticipare. 
    27.ăSeăprecizeaz ădac ăcontractulăintr ăsubăinciden aăAcorduluiăOMCă(numaiăînăcazulă
anun urilorătransmiseăspreăpublicareăînăJurnalulăOficialăalăUniuniiăEuropene). 
 
    ANUN ULăSIMPLIFICATăDEăPARTICIPAREăLAăUNăCONTRACTăDEăACHIZI IIă
PUBLICE ÎN CADRUL UNUI SISTEMăDEăACHIZI IEăDINAMIC 
 
    1.ă araăautorit iiăcontractante. 
    2.ăDenumireaăşiăadresaădeăe-mailăaăautorit iiăcontractante. 
    3.ăReferin eăprivindăpublicareaăanun uluiădeăparticipareălaăsistemulădinamicădeăachizi ii. 



    4. Adresa de e-mail la care esteădisponibil ădocumenta iaădeăatribuireă(caietulădeăsarciniăşiă
documenteleăsuplimentare)ăreferitoareălaăsistemulădinamicădeăachizi ii. 
    5.ăObiectulăcontractului:ădescriereaăprinănum rulă(numerele)ădeăreferin ădinănomenclaturaă
"CPV"ăşiăcantit ileăcareăseăvorăachizi ionaăsauădimensiuneaăcontractuluiăcareăurmeaz ăs ăfieă
atribuit. 
    6. Termenul de depunere a ofertelor orientative. 
 
    ANUN ULăDEăATRIBUIRE 
 
    1.ăDenumireaăşiăadresaăautorit iiăcontractante. 
    2.ăProceduraădeăatribuireăaplicat .ăÎnăcazulăaplic riiăproceduriiădeănegociereăf r ăpublicareaă
prealabil ăaăunuiăanun ădeăparticipare,ăseăprezint ămotiveleăjustificative. 
    3.ăContractulădeălucr ri:ănaturaăşiădimensiuneaăpresta iilor,ăcaracteristicileăgeneraleăaleălucr rii. 
    Contractulădeăfurnizare:ănaturaăşiăcantitateaăproduselorăfurnizate,ădup ăcaz,ăpeăfurnizor;ă
num rulădeăreferin ădinănomenclatur . 
    Contracteădeăservicii:ăcategoriaăşiădescriereaăserviciului;ănum rulădeăreferin ădină
nomenclatur ;ăcantitateaădeăserviciiăachizi ionate. 
    4.ăDataăatribuiriiăcontractuluiădeăachizi ieăpublic . 
    5.ăCriteriulădeăatribuireăaăcontractuluiădeăachizi ieăpublic . 
    6.ăNum rulădeăoferteăprimite. 
    7.ăDenumireaăşiăadresaăofertantului/ofertan ilorăcâştig tor/câştig tori. 
    8.ăPre ulăsauăgamaăpre urilorăpl tite. 
    9.ăValoareaăoferteiăceleiămaiăridicateăşiăaăoferteiăceleiămaiăsc zuteăluateăînăconsiderareăînă
vedereaăatribuiriiăcontractuluiădeăachizi iiăpublice. 
    10.ăDac ăesteăcazul,ăvaloareaăşiăparteaădinăcontractăcareăurmeaz ăs ăfieăsubcontractat . 
    11.ăDataăpublic riiăanun uluiădeăparticipare. 
    12.ăDataătransmiteriiăspreăpublicareăaăanun uluiădeăatribuire. 
    13.ăDenumireaăşiăadresaăorganismuluiăcompetentădeărezolvareăaăcontesta iilor.ăInforma iiă
exacteăprivindătermeneleădeădepunereăaăcontesta ieiăşi,ădup ăcaz,ădenumirea,ăadresa,ănum rulădeă
telefon,ănum rulădeăfaxăşiăadresaădeăe-mailăaăbirouluiădeălaăcareăseăpotăob ineăacesteăinforma ii. 
 
    ANEXA 3B 
 
    INFORMA IIăCAREăTREBUIEăINCLUSEăÎNăANUN URILEăDEăPARTICIPAREăLAă
CONCESIUNEAăDEăLUCR RI/SERVICII 
 
    1.ăDenumirea,ăadresa,ănum rulădeăfax,ăadresaădeăe-mailăaăautorit iiăcontractate. 
    2.ă(a)ăLoculăexecu ieiălucr rilor/prest riiăserviciilor 
    (b)ăObiectulăconcesion rii;ănaturaăşiădimensiuneaălucr rilor/prest rilor 
    3. (a) Termenul de depunere a candidaturilor 
    (b) Adresa la care trebuie transmise 
    (c) Limba sau limbile în care trebuie redactate 
    4.ăCondi iileăpersonale,ătehniceăşiăfinanciareăpeăcareătrebuieăs ăleăîndeplineasc ăcandida ii 



    5. Criterii utilizate la atribuirea contractului 
    6.ăDup ăcaz,ăprocentajulăminimădinălucr riăacordatăp r ilorăter e 
    7. Data trimiterii spre publicareăaăanun uluiădeăparticipare 
    8.ăDenumireaăşiăadresaăorganismuluiăcompetentădeărezolvareăaăcontesta iilorăşi,ădup ăcaz,ădeă
mediere.ăInforma iiăexacteăprivindătermeneleădeădepunereăaăcontesta ieiăşi,ădup ăcaz,ădenumirea,ă
adresa,ănum rulădeătelefon,ănum rulădeăfaxăşiăadresaădeăe-mailăaăbirouluiădeălaăcareăseăpotăob ineă
acesteăinforma ii. 
 
    ANEXA 3C 
 
    INFORMA IIăCAREăTREBUIEăINCLUSEăÎNăANUN URILEăDEăPARTICIPAREă
ALEăCONCESIONARILORăCAREăNUăSUNTăAUTORIT IăCONTRACTANTE 
 
    1.ă(a)ăLoculăexecu ieiălucr rilor 
    (b)ăNaturaăşiădimensiuneaăprest rilor;ăcaracteristicileăgeneraleăaleălucr rii 
    2.ăTermenulădeăexecu ieăeventualăimpus 
    3.ăDenumireaăşiăadresaăorganismuluiădeălaăcareăseăpotăsolicitaăcaieteleădeăsarciniăşiădocumenteleă
suplimentare 
    4. (a) Termenulădeăprimireăaăcererilorădeăparticipareăşiădeăprimireăaăofertelor 
    (b) Adresa la care trebuie transmise 
    (c) Limba sau limbile în care trebuie redactate 
    5.ăDac ăesteăcazul,ăgaran iileăsolicitate 
    6.ăCondi iileăcuăcaracterăeconomicăşiătehnicăpeăcareătrebuieăs ăleăîndeplineasc ăexecutantulădeă
lucr ri 
    7. Criterii utilizate pentru atribuirea contractului 
    8.ăDataătransmiteriiăspreăpublicareăaăanun uluiădeăparticipare 
 
    ANEXA 3D 
 
    INFORMA IIăCAREăTREBUIEăINCLUSEăÎNăANUN URILEăPENTRU 

CONCURSURILEăDEăSOLU II 
 
    ANUN ULăDEăPARTICIPAREăLAăCONCURS 
 
    1.ăDenumirea,ăadresa,ănum rulădeăfax,ăadresaădeăe-mailăaăautorit iiăcontractateăşiăaleăbirouluiă
deălaăcareăseăpotăob ineădocumenteleăsuplimentare 
    2. Descrierea proiectului 
    3. Tipul de concurs: deschis sau restrâns 
    4. În cazul unui concurs deschis: termenul de depunere a proiectelor 
    5. În cazul unui concurs restrâns: 
    (a)ănum rulădeăparticipan iăcareăvorăfiăselecta i; 
    (b)ădup ăcaz,ănumeleăparticipan ilorădejaăselecta i; 
    (c)ăcriteriiădeăselec ieăaăparticipan ilor; 



    (d) termenul de depunere a cererilor de participare. 
    6.ăDup ăcaz,ăseăprecizeaz ădac ăparticipareaăesteărezervat ăuneiăprofesiiăspecifice 
    7.ăCriteriileăcareăurmeaz ăs ăfieăaplicateăla evaluarea proiectelor 
    8. Numele membrilor juriului 
    9.ăSeăprecizeaz ădac ădeciziaăjuriuluiăareăcaracterăobligatoriuăpentruăautoritateaăcontractant  
    10.ăDup ăcaz,ănum rulăşiăvaloareaăpremiilor 
    11.ăDac ăesteăcazul,ăseăprecizeaz ăpl ileăcareăurmeaz ăs ăfieăefectuateătuturorăparticipan ilor 
    12.ăSeăprecizeaz ădac ,ăînăurmaăconcursului,ăcontractul/contracteleăva/vorăfiăsauănuăatribuiteă
câştig toruluiăsauăcâştig torilorăconcursului 
    13.ăDataătransmiteriiăspreăpublicareăaăanun uluiădeăparticipare 
 
    ANUN ULăPRIVINDăREZULTATULăCONCURSULUI 
 
    1.ăNumele,ăadresa,ănum rulădeăfax,ăadresaădeăe-mailăaăautorit iiăcontractante 
    2. Descrierea proiectului 
    3.ăNum rulătotalădeăparticipan i 
    4.ăNum rulădeăparticipan iăstr ini 
    5.ăCâştig torulă(câştig torii)ăconcursului 
    6.ăDup ăcaz,ăpremiulă(premiile)ăacordate 
    7.ăReferin eăprivindăpublicareaăanun uluiădeăparticipareălaăconcurs 
    8.ăDataătransmiteriiăspreăpublicareăaăanun uluiăprivindărezultatulăconcursului 
 
                              --------------- 


