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Noi modificări aduse legis
privind achiziţiile publice

Contacte:

Sorin David
E-mail: sorin.david@david-baias.ro

Dan Dascalu
E-mail: dan.dascalu@david-baias.ro

Anda Rojanschi
E-mail: anda.rojanschi@david-baias.ro

Manuela Guia
E-mail: manuela.guia@david-baias.ro

D&B David si Baias SCA
Lakeview Building
Str. Barbu Văcărescu 301-311 
Sector 2,  Bucureşti 
Tel.: + 40 21 225 3770
Fax: + 40 21 225 3771

PricewaterhouseCoopers România
Lakeview Building
Str. Barbu Văcărescu 301-311 
Sector 2, Bucureşti 
Tel.: + 40 21 225 3000
Fax: + 40 21 225 3600

A fost publicată recent Legea nr. 193/2013 privind aprobarea Ord
Urgenţă nr. 77/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţ
Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contra
concesiune de servicii („OUG 34/2006”). Printre principalele mo
aduse OUG 34/2006 de această lege se numără: 

1. Se modifică pragul pentru achiziţia directă de produ
servicii la maximum 30.000 euro, exclusiv TVA, r
pentru achiziţia de lucrări la maximum 100.000 e
exclusiv TVA.

2. Regiile autonome şi companiile naţionale / societăţile com
(care nu se încadrează la art. 8 şi 9 din OUG 34/2006) nu
obligaţia de a aplica OUG 34/2006 în integralitate, ci treb
organizeze intern propriile proceduri de achiziţie (cu resp
principiilor nediscriminării şi egalităţii de tratament, tran
proporţionalităţii).  

3. Achiziţia de servicii de cercetare şi descărcare de sarcini a
pentru patrimoniul arheologic şi siturile arheologice devin
de OUG 34/2006.

4. Atribuirea fiecărui contract se realizează către ofertantul c
prezentat cea mai bună ofertă, pe baza criteriului de a
precizat în documentaţia de atribuire.

5. Se modifică pragul pentru considerarea unei oferte
un preţ aparent neobişnuit de scăzut, de la 70% din
estimată a contractului la 80% din valoarea estimată 
contractului.

6.  Se introduce posibilitatea soluţionării prin arbitraj a lit
legătură cu executarea contractelor de achiziţie publică. 

7. Se modifică, pentru unele contravenţii prevăzute de OUG 
cuantumul de sancţionare a contravenţiilor. 

[Sursa: Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 387/28.06.201

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să-i contactaţi pe: Sorin
Dascălu, Anda Rojanschi sau Manuela Guia. 
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