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Pe scurt

Pachetul legislativ în domeniul achizițiilor publice a fost publicat în Monitorul Oficial al României pe 
data de 23 mai 2016 abrogând totodată O.U.G. nr. 34/2006 : 

Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;

Legea nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale;

Legea nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;

Legea nr.101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor 

de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări şi 

concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de 
Soluționare a Contestațiilor. 

De asemenea, recent, au fost publicate și primele norme metodologice de aplicare: 

 Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului
sectorial/acordului-cadru din Legea nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale; 

 Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice; 

În detaliu

Principalele modificări  

1. Introducerea
documentului unic de
achiziții european furnizat
în format electronic prin
utilizarea formatului standard
stabilit de Comisia Europeană 
(D.E.A.U.), constând în
declarația pe propria 
răspundere a operatorului 
economic cu privire la
îndeplinirea criteriilor de
calificare și selecție.  

2.Introducerea a patru criterii
de atribuire, respectiv „prețul 
cel mai scăzut”, „costul cel 
mai scăzut” , „cel mai bun 
raport calitate-preț” sau
„cel mai bun raport
calitate-cost”, în funcție de 
elementele particulare ale
fiecărui contract. 

3. Reglementarea expresă 
a cazurilor în care este
permisă modificarea 
contractului de achiziție
publică fără organizarea unei 
noi proceduri de atribuire.

4. Înființarea de unități de 
achiziție centralizată.

5. Pragurile achizițiilor 
publice directe sunt
stabilite în lei, autoritatea
contractantă având dreptul de 
a achiziționa direct produse 
sau servicii în cazul în care
valoarea estimată a achiziției, 
fără TVA, este mai mică decât 
132.519 lei, respectiv lucrări, 
în cazul în care valoarea
estimată a achiziției, fără TVA, 
este mai mică decât 441.730
lei.
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6. Posibilitatea autorității 
contractante de a
organiza consultări ale 
pieței în vederea pregătirii 
achiziției, prin raportare la 
obiectul contractului de
achiziție publică, și pentru a 
informa operatorii economici
cu privire la planurile de
achiziție şi cerințele avute în 
vedere în legătură cu acestea. 

7. Introducerea
parteneriatului pentru
inovare pe care autoritatea
contractantă le poate utiliza ca 
procedură de atribuire pentru 
dezvoltarea și achiziția 
ulterioară a unui produs, 
serviciu sau a unor lucrări 
inovatoare, în condițiile în care 
soluțiile disponibile pe piață la 
un anumit moment nu satisfac
necesitățile autorității 
contractante.

8. Modificarea pragurilor
procedurii de atribuire:

 23.227.215 lei, pentru
contractele de achiziție 
publică/acordurile-cadru 
de lucrări; 

 600.129 lei, pentru
contractele de achiziție 
publică/acordurile-cadru 
de produse și de servicii; 

 3.334.050 lei, pentru
contractele de achiziție 
publică/acordurile-cadru 
de servicii care au ca obiect
servicii sociale și alte 
servicii specifice, prevăzute 
în anexa nr. 2 din lege.

9. O noua definiție a 
conflictului de interese,
fiind definit ca orice situație în 
care membrii personalului
autorității contractante sau ai 
unui furnizor de servicii de
achiziție care acționează în 
numele autorității 
contractante, care sunt
implicați în desfășurarea 
procedurii de atribuire sau
care pot influența rezultatul 
acesteia au, în mod direct sau

indirect, un interes financiar,
economic sau un alt interes
personal, care ar putea fi
perceput ca element care
compromite imparțialitatea ori 
independența lor în contextul 
procedurii de atribuire.

10. Introducerea
posibilității secretizării 
informațiilor, autoritatea
contractantă având obligația 
de a nu dezvălui informațiile 
transmise de operatorii
economici indicate de aceștia 
ca fiind confidențiale, inclusiv 
secrete tehnice sau comerciale
și elementele confidențiale ale 
ofertelor.

11.Introducerea notificării 
prealabile ca și etapă 
premergătoare contestației 
prin care, sub sancțiunea 
respingerii contestației ca 
inadmisibilă, înainte de a se 
adresa Consiliului sau instanței 
de judecată competente, 
persoana care se consideră 
vătămată are obligația să 
notifice autoritatea
contractantă cu privire la 
solicitarea de remediere, în tot
sau în parte, a pretinsei
încălcări a legislației privind 
achizițiile publice sau 
concesiunile, în termen de:
5/10 zile, în funcție de 
valoarea estimată a procedurii 
de achiziție/concesiune. 

Formularea unei notificări 
prealabile în termenul legal,
are ca efect suspendarea
dreptului de încheiere a
contractului.

12.Reglementarea într-o
lege distinctă a procedurii 
contestației.

Astfel, printre modificările 
apărute menționăm:  

 Competența alternativă de 
soluționare (C.N.S.C sau 
instanța de  contencios 
administrativ).

 Înființarea de complete 
specializate pe achiziții 

publice în cadrul
instanțelor de judecată;  

 Introducerea notificării 
prealabile ca o procedură 
premergătoare 
obligatorie, sub
sancțiunea respingerii 
contestației ca 
inadmisibilă; 

 Modificarea modului de
calcul al termenelor de
contestare;

 Modificarea elementele
esențiale ale contestațiilor 
formulate;

 Introducerea unui termen
maxim de 45 de zile a
plângerilor formulate
împotriva deciziilor
C.N.S.C și pentru 
soluționarea contestațiilor 
în instanță;  

 Constituirea, în prealabil,
a unei cauțiuni, în 
procedura judiciară, 
suspendarea procedurii de
atribuire şi/sau executării 
contractului.
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Să discutăm 

Pentru o discuţie mai detaliată despre impactul pe care aceste prevederi îl pot avea în cazul dumneavoastră specific, 

puteţi contacta următoarele persoane: 

Sorin David, Partener
sorin.david@david-baias.ro

Dan Dascălu, Partener
dan.dascalu@david-baias.ro

Anda Rojanschi, Partener
anda.rojanschi@david-baias.ro

Manuela Guia, Partener
manuela.guia@david-baias.ro
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