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GUVERNUL                ROMÂNIEI 

 

 

 

ORDONANȚĂ de URGENȚĂ 

privind unele măsuri în domeniul achizițiilor publice 

 

 

Având în vedere necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru perfecționarea și 

flexibilizarea sistemului achizițiilor publice, în caz contrar existând riscul diminuării 

gradului de cheltuire a fondurilor alocate, inclusiv a fondurilor europene, consecința 

cea mai gravă în acest caz reprezentând-o amânarea/întârzierea implementării unor 

proiecte de investiții majore, cu impact social și economic la nivel național sau local; 

Luând în considerare că atragerea fondurilor europene reprezintă o prioritate pentru 

România, atât la nivelul Guvernului, cât și la nivelul structurilor de specialitate 

implicate în coordonarea și gestionarea acestor fonduri, având în vedere potențialul 

lor de a susține dezvoltarea pe termen scurt, mediu și lung a economiei și  a societății 

românești, în general; 

Având în vedere că existența litigiilor în materia achizițiilor publice este un factor 

constant de întârziere a graficului de implementare a proiectelor finanțate din fonduri 

europene, modificările legislative deja implementate privind termenele de soluționare 

a proceselor și existența unor complete specializate în materia achizițiilor publice fiind 

primii pași în asigurarea celerității și eficientizarea procedurilor, oferind o anumită 

predictibilitate cu privire la orizontul de timp în care aceste cauze se soluționează, 

orice întârziere fiind generatoare de costuri suplimentare;  

Ținând cont de faptul că proiectele de infrastructură sunt investiții publice de 

importanță strategică pentru România, care asigură creșterea calității vieții, 

conectivitatea cu coridoarele de transport transeuropene și creșterea mobilității 

populației și a mărfurilor, iar întârzierea implementării proiectelor de infrastructură 

are impact direct asupra pierderii de sume alocate României prin Programul 

Operațional Infrastructură Mare, context care impune reglementarea în regim de 

urgență a unor măsuri pentru diminuarea acestei categorii de risc, 

Având în vedere că pentru anul 2020 riscul de dezangajare la nivelul tuturor 

programelor operaționale este în valoare de 2.154,81 milioane euro, iar cele mai mari 

valori ale riscului de dezangajare sunt înregistrate la nivelul Programului Operațional 

Infrastructură Mare cu valoarea de 778,17 mil euro, Programului Operațional Regional 

cu valoarea de 740,13 mil euro și a Programului Operațional Capital Uman cu o valoare 
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de 382,16 mil euro, iar riscul de dezangajare acționează imediat la sfârșitul anului 

calendaristic prin dezangajarea sumelor din bugetul alocat României, 

Având în vedere măsurile luate la nivelul întregii Uniuni Europene, precum și la nivelul 

României, în contextul epidemiei de coronavirus COVID 19, prin instituirea stării de 

urgență și, ulterior, a stării de alertă prin Legea nr. 55/2020, precum și faptul că la 

această dată se estimează că, din cauza restricțiilor pentru limitarea răspândirii 

coronavirusului, se vor produce efecte și după încetarea stării de alertă, astfel că va 

exista un impact negativ asupra implementării contractelor de lucrări, care va conduce 

în mod implicit la creșterea riscului de dezangajare, aceasta constituind o situație 

extraordinară care necesită luarea de măsuri urgente, 

Având în vedere că elementele sus menționate, care vizează interesul public și 

strategic, sunt o prioritate a Programului de guvernare și constituie o situație de 

urgență și extraordinară în vederea îndeplinirii condiției favorizante privind achizițiile 

publice și asigurarea corelării cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

65/2020 privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare și 

gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții pentru perioada de 

programare 2014-2020, a cărei reglementare nu poate fi amânată, iar în lipsa 

reglementării în regim de urgență a acestor măsuri există riscul de pierdere a sumelor 

alocate României în cadrul perioadei de programare 2014-2020, de neatingere a 

obiectivelor programelor operaționale și de neîndeplinire a condiției favorizante 

privind achizițiile publice pentru perioada de programare 2021-2027, fapt care ar 

putea conduce la imposibilitatea declarării de cheltuieli până la îndeplinirea acestei 

condiții, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență, 

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, 

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. 

 

Art. I - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 390 din 23 mai 2016, cu modificările și 

completările ulterioare, se modifică și se completează după cum 

urmează: 

 

1.  La articolul 3, după litera ee) a alineatului (1) se introduce o nouă literă, 
lit. ee1) cu următorul conținut: 

„ee1) mecanism informatic pentru proceduri simplificate: facilitate tehnică 
implementată în SEAP pentru derularea procedurilor simplificate.” 

 

2. La articolul 7, partea introductivă a alineatului (1) se modifică și va avea 

următorul conținut: 



 

3 
 

„(1) Autoritatea contractantă are obligaţia publicării unui anunţ de participare şi/sau 

de atribuire în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în cazul achizițiilor a căror valoare 

estimată, fără TVA, este egală sau mai mare decât următoarele praguri valorice:” 

 

3. La articolul 31, alineatul (3) se modifică și va avea următorul conținut: 

„(3) Prevederile alin. (1) se aplică şi atunci când o persoană juridică controlată care 

are calitatea de autoritate contractantă atribuie un contract autorităţii contractante 

care o controlează sau unei alte persoane juridice controlate de aceeaşi autoritate 

contractantă, cu condiţia să nu existe participare privată directă la capitalul persoanei 

juridice căreia i se atribuie contractul, cu excepţia formelor de participare a 

capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existenţă 

este necesară potrivit dispoziţiilor legale, în conformitate cu Tratatele, şi care nu 

exercită o influenţă determinantă asupra persoanei juridice controlate.” 

 

4. La articolul 57, alineatul (1) se modifică după cum urmează : 

”(1) Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei legi sau dispoziţiilor 

legale privind liberul acces la informaţiile de interes public ori ale altor acte normative 

care reglementează activitatea autorităţii contractante, autoritatea contractantă are 

obligaţia de a nu dezvălui informaţiile din propunerea tehnică şi/sau 

fundamentări/justificări de pret/cost transmise de operatorii economici indicate și 

dovedite de aceştia ca fiind confidenţiale întrucât sunt: clasificate, date cu caracter 

personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate 

intelectuală. Caracterul confidențial se aplică doar asupra datelor/informațiilor 

indicate și dovedite ca fiind clasificate, date cu caracter personal, secrete tehnice sau 

comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală”.  

 

5. La articolul 57, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu 

următorul conținut: 

„(4) Operatorii economici indică și dovedesc în cuprinsul ofertei care informaţii din 

propunerea tehnică şi/sau fundamentari/justificări de preț/cost sunt confidenţiale 

întrucât sunt: clasificate, date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale 

sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Informațiile indicate de 

operatorii economici din propunerea tehnică şi/sau fundamentări/justificări de 

preț/cost ca fiind confidențiale trebuie să fie însoțite de dovada care le conferă 

caracterul de confidențialitate, dovadă ce devine anexă la ofertă, în caz contrar 

nefiind aplicabile prevederile alin. (1).” 

 

6. La articolul 68, alineatul (2) se abrogă. 

 

7. Articolul 111 se modifică și va avea următorul conținut: 

„Art. 111 - (1) Procedura de atribuire aplicabilă în cazul serviciilor sociale şi al altor 

servicii specifice, prevăzută la art. 68 alin. (1) lit. h), este o procedură proprie, 
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autoritatea contractantă având obligația respectării principiilor prevăzute la art. 2 

alin. (2). 

(2) În aplicarea dispozițiilor de la alin. (1), în cazul achizițiilor a căror valoare estimată 

este egală sau mai mare decât pragul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. d), autoritatea 

contractantă are următoarele obligaţii suplimentare: 

a) de a-şi face cunoscută intenţia de a achiziţiona respectivele servicii fie prin 

publicarea unui anunţ de participare, fie prin intermediul unui anunţ de intenţie valabil 

în mod continuu; 

b) de a publica un anunţ de atribuire a contractului. 

(3) Anunțurile prevăzute la alin. (2) se publică cu respectarea formularului-standard 

stabilit de Comisia Europeană în temeiul dispozițiilor art. 51 din Directiva 2014/24/UE 

a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 și și conţin informaţiile 

prevăzute în anexa V, respectiv în partea H, I, sau J, din respectiva Directivă. 

(4) Alternativ publicării unor anunţuri de atribuire individuale, autoritatea 

contractantă are dreptul de a grupa trimestrial anunţurile de atribuire prevăzute la 

alin. (2) lit. b), caz în care autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre 

publicare anunţurile de atribuire astfel grupate în termen de 30 de zile de la încheierea 

fiecărui trimestru. 

(5) Prin excepție de la alin. (1) și (2) lit. a), în cazurile și condițiile prevăzute la art. 

104, autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără 

publicare prealabilă pentru achiziția de servicii sociale şi alte servicii specifice, 

prevăzute în anexa nr. 2, a căror valoare estimată este egală sau mai mare decât 

pragul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. d); obligația de la alin. (2) lit. b) rămâne 

aplicabilă. 

(6) Criteriile de atribuire utilizate pentru atribuirea contractelor de achiziţie 

publică/acordurilor-cadru având ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, 

prevăzute în anexa nr. 2, şi a căror valoare estimată este egală sau mai mare decât 

pragul de la art. 7 alin. (1) lit. d), sunt cel mai bun raport calitate-preţ sau cel mai 

bun raport calitate-cost, prevăzute la art. 187 alin. (3) lit. c) şi d), ţinându-se seama 

de criteriile de calitate şi de sustenabilitate ale serviciilor sociale.” 

 

8. După articolul 113 se introduce un nou articol, art. 1131, cu următorul 

conținut: 

 „Art. 1131 - (1) Autoritățile contractante aplică mecanismul informatic pentru 

proceduri simplificate, cu respectarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2). 

(2) Mecanismul informatic prevăzut la alin. (1) constă în acordarea accesului 

autorităților contractante concomitent la toate documentele depuse de ofertanți în 

SEAP.” 

 

9. La articolul 140, după alineatul (2), se introduce un nou alineat, alin. (21), 

cu următorul conținut: 
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„(21) Măsurile adoptate în conformitate cu alin. (2) se justifică în raportul procedurii 

prevăzut la art. 216 alin. (1).” 

 

10. Articolul 165 se modifică după cum urmează: 

„Art. 165 - (1) Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire orice 

operator economic despre care: 

a) fie are cunoștință că și-a încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a 

contribuțiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o 

hotărâre judecătorească sau decizie administrativă având caracter definitiv și 

obligatoriu în conformitate cu legea statului în care respectivul operator economic 

este înființat sau cu cele ale statului membru al autorității contractante;  

b) fie poate demonstra prin orice mijloace adecvate că respectivul operator economic 

și-a încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul 

general consolidat. 

(2) Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire dacă, anterior 

deciziei de excludere, își îndeplinește obligațiile prin plata impozitelor, taxelor sau 

contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalități de stingere 

a acestora sau beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea acestora ori de alte 

facilități în vederea plății acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi ori 

penalități de întârziere acumulate sau a amenzilor.” 

 

11. La articolul 167, după alineatul (7), se introduce un nou alineat, alin. (71), 

cu următorul conținut: 

„(71) Înainte ca autoritatea contractantă să excludă din procedură un 

candidat/ofertant care se află în situația prevăzută la art. 167 alin. (1) lit. f), aceasta 

trebuie să-i acorde respectivului candidat/ofertant posibilitatea de a demonstra că 

implicarea sa în pregătirea procedurii de achiziție nu poate denatura concurența.” 

 

12. La articolul 171, după alineatul (3), se introduc două noi alineate, alin. (31)  

și (32), cu următorul conținut: 

„(31) Autoritatea contractantă evaluează măsurile luate de operatorii economici și 

dovedite în conformitate cu prevederile alin. (3), ținând seama de gravitatea și 

circumstanțele particulare ale infracțiunii sau abaterii avute în vedere. 

(32) În cazul în care măsurile prevăzute la alin. (31) sunt considerate insuficiente de 

către autoritatea contractantă, aceasta transmite operatorului economic o expunere 

a motivelor care au condus la luarea deciziei de excludere a acestuia din procedura de 

atribuire.” 

 

13. La articolul 196, după  alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (21), 

cu următorul conținut: 
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“(21) Prin excepție de la dispozițiile alin. (1) și alin. (2), în cazul procedurilor 

simplificate, autoritatea contractantă solicită ofertantului clasat pe primul loc 

documentele justificative care dovedesc informațiile cuprinse în DUAE numai după 

întocmirea clasamentului, stabilind un termen de 5 zile lucrătoare pentru prezentarea 

acestor documente, cu posibilitatea de prelungire cu maxim 5 zile lucrătoare, la 

solicitarea motivată a ofertantului respectiv.” 

 

14. La articolul 207, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul 

conținut: 

„(2) În cazul în care autoritatea contractantă nu poate încheia contractul/acordul-

cadru cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare, din cauza 

faptului că ofertantul în cauză se află într-o situaţie de forţă majoră sau în 

imposibilitatea fortuită de a executa contractul/acordul-cadru, autoritatea 

contractantă are obligația să declare câştigătoare oferta clasată pe locul următor, în 

condiţiile în care aceasta există și este admisibilă. 

(3) În cazul în care, în situaţia prevăzută la alin. (2), nu există o ofertă clasată pe locul 

următor admisibilă, sunt aplicabile dispoziţiile art. 212 alin. (1) lit. e).” 

 
15. La articolul 209, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (11), 

cu următorul conținut: 

“(11) În cazul procedurilor simplificate organizate pentru  atribuirea contractelor din 
cadrul proiectelor de infrastructură finanțate din fonduri europene, în situația în care 
informațiile sau documentele prezentate de către operatorii economici sunt 
incomplete sau eronate sau în situația în care lipsesc anumite documente, autoritatea 
contractantă are dreptul de a solicita ofertanților/candidaților, de regulă, cel mult de 
două ori în cursul  procesului de evaluare, clarificări/completări ale documentelor 
prezentate de aceștia în cadrul ofertelor sau solicitărilor de participare, cu 
respectarea principiilor tratamentului egal și al transparenței.” 

 

16. La articolul 212, litera e) a alineatului (1) se modifică și va avea următorul 

conținut: 

„e) dacă contractul/acordul-cadru nu poate fi încheiat cu ofertantul a cărui ofertă a 

fost stabilită câştigătoare din cauza faptului că ofertantul în cauză se află într-o 

situaţie de forţă majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa 

contractul/acordul-cadru şi nu există o ofertă clasată pe locul următor admisibilă.” 

 

17. La articolul 214, alineatul (3) se modifică și va avea următorul conținut: 

„(3) Autoritatea contractantă întocmește raportul procedurii într-un termen care să 

nu depășească 

a) 60 zile lucrătoare pentru procedurile prevăzute la art. 68 alin. (1) lit. a), b), e) și 

g), de la data limită de depunere a ofertelor/ofertelor inițiale/proiectelor; 

b) 20 zile lucrătoare pentru procedurile prevăzute la art. 68 alin. (1) lit. f) și i), de la 

data limită de depunere a ofertelor; 
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c) 100 zile lucrătoare pentru procedurile prevăzute la art. 68 alin. (1) lit. c) și d), de 

la data limită de depunere a ofertelor.” 

 

18. La articolul 214, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alin. (4), 

alin. (5) si alin. (6), cu următorul conținut: 

’’(4) Autoritatea contractantă întocmește raportul intermediar aferent procedurilor 

prevăzute la art. 68  alin. (1) lit. b), c), d) și e)  într-un termen care să nu depășească 

20 zile lucrătoare de la data limită de depunere a solicitărilor de participare. 

(5)  Prin excepție de la alin. (3), în cazuri temeinic justificate și cu aprobarea 

conducătorului autorității contractante, termenul de întocmire a raportului procedurii 

se poate prelungi o singură dată,  cu un termen ce nu poate depăși  80 zile lucrătoare,  

aducându-se la cunoștința operatorilor economici implicați în procedură în termen de 

cel mult două zile lucrătoare de la expirarea termenului inițial de evaluare. 

(6) În cazul în care, urmare a unei decizii emise de Consiliul Național de Soluționare a 

Contestațiilor/instanța de judecată, autoritatea contractantă este obligată să anuleze 

un act/să emită un act/să adopte măsurile necesare restabilirii legalităţii, termenul în 

care autoritatea contractantă duce la îndeplinire decizia nu poate depăși 20 de zile 

lucrătoare de la data comunicării acesteia.’’ 

 

19. La articolul 216, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (11), 

cu următorul conținut: 

„(11) Raportul intermediar și raportul procedurii se publică în SEAP, semnate cu 

semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor 

de servicii de certificare acreditat, în aceeasi zi cu transmiterea comunicarii prevazute 

la art. 215 alin. (1), fără referire la informaţiile pe care operatorul economic le 

precizează și probează ca fiind confidenţiale, clasificate sau protejate de un drept de 

proprietate intelectuală.” 

 

20. La articolul 217, alineatele (5) si (6) se modifică și vor avea următorul 

conținut: 

„(5) Accesul persoanelor la dosarul achiziţiei publice potrivit alin. (4) se realizează cu 

respectarea termenelor şi procedurilor prevăzute de reglementările legale privind 

liberul acces la informaţiile de interes public şi nu poate fi restricţionat decât în 

măsura în care aceste informaţii din cadrul propunerilor tehnice și/sau la 

fundamentările/justificările de preț/cost au fost declarate și probate conform art. 57 

alin. (4), ca fiind confidenţiale, potrivit legii. 

(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), după comunicarea rezultatului procedurii 

de atribuire, autoritatea contractantă este obligată să permită, la cerere, într-un 

termen care nu poate depăşi o zi lucrătoare de la data primirii cererii, accesul 

neîngrădit al oricărui ofertant/candidat la raportul procedurii de atribuire și la 

informaţiile care nu fac parte din propunerile tehnice și/sau la 

fundamentările/justificările de preț/cost. Autoritatea contractantă este obligată să 

permită, la cerere, într-un termen care nu poate depăși o zi lucrătoare de la data 
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primirii cererii, accesul neîngrădit al oricărui ofertant/candidat și la informațiile din 

cadrul propunerilor tehnice și/sau la fundamentarile/justificările de pret/cost care nu 

au fost declarate si probate de către ofertanţi ca fiind confidenţiale.’’ 

 

21. La articolul 221, alin. (6) se modifică și va avea următorul conținut: 

„(6) Autoritățile contractante care modifică un contract de achiziție publică/acord-

cadru în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) au obligația de a publica un anunț 

în acest sens în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu respectarea formularului-

standard stabilit de Comisia Europeană în temeiul dispozițiilor art. 51 din Directiva 

2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014.” 

 

22. La articolul 221, alineatul (7) se modifică și va avea următorul conținut: 

„(7) În sensul alin. (1) litera (e), modificarea unui contract sau a unui acord-cadru, pe 

durata sa, este considerată a fi substanțială doar atunci când, prin această modificare, 

contractul sau acordul-cadru prezintă caracteristici care diferă în mod substanțial de 

cele ale documentului inițial. Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), o modificare 

a unui contract de achiziţie publică/acord-cadru, pe durata sa, este considerată 

modificare substanţială atunci când este îndeplinită cel puţin una dintre următoarele 

condiţii: 

a) modificarea introduce condiţii care, dacă ar fi fost incluse în procedura de atribuire 

iniţială, ar fi permis selecţia altor candidaţi decât cei selectaţi iniţial sau acceptarea 

unei alte oferte decât cea acceptată iniţial sau ar fi atras şi alţi participanţi la 

procedura de atribuire; 

b) modificarea schimbă echilibrul economic al contractului de achiziţie 

publică/acordului-cadru în favoarea contractantului într-un mod care nu a fost 

prevăzut în contractul de achiziţie publică/acordul-cadru iniţial; 

c) modificarea extinde în mod considerabil obiectul contractului de achiziţie 

publică/acordului-cadru; 

d) un nou contractant înlocuieşte contractantul iniţial, în alte cazuri decât cele 

prevăzute la alin. (1) lit. d).” 

 

23. După articolul 222, se introduce un nou articol, art. 2221, cu următorul 

conținut: 

„Art. 2221 – (1) Autoritățile contractante publică în secțiunea dedicată din SEAP toate 

modificările contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru, astfel încât să rezulte 

durata și prețul final la finalizarea sau încetarea acestora. 

(2) Prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi se stabilesc condițiile de 

publicare a modificărilor contractuale prevăzute la alin. (1).” 

 

24. La articolul 224 alineatul (1), litera l) se modifică și va avea următorul 

conținut: 
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„l) încălcarea prevederilor art. 214 și art. 215 alin. (1)-(2).” 

 

25. La articolul 227, alineatul (1) se modifică și va avea următorul conținut: 

„(1) Sancțiunea contravențională se aplică autorității contractante, care poate dispune 

adoptarea de măsuri împotriva persoanei/persoanelor implicate în derularea achiziției 

publice ce a făcut obiectul contravenției.” 

 

26.  După articolul 234 se introduce un nou articol,  art. 2341, cu următorul 

conținut: 

„Art. 2341 - (1) În perioada derulării proceselor de achiziții ale contractelor din cadrul 

proiectelor de infrastructură finanțate din fonduri europene, autoritățile contractante 

pot angaja experți, pe perioadă determinată, cu contract individual de muncă, în afara 

organigramei aprobate, pentru a asigura buna desfășurare a acestora, conform 

prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 325/2018 pentru aprobarea Regulamentului-

cadru privind stabilirea condițiilor de înființare a posturilor în afara organigramei și a 

criteriilor pe baza cărora se stabilește procentul de majorare salarială pentru 

activitatea prestată în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 14 mai 2018. 

 (2) Experții angajați potrivit alin. (1) trebuie să dețină calificare de experți în achiziții 

publice sau pot fi persoane cu calificare și experiență relevante în domeniul obiectului 

achiziției.” 

 

Art. II - Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 din 23 mai 2016, se 

modifică și se completează după cum urmează: 

 

1.  La articolul 3, după litera f) a alineatului (1) se introduce o nouă literă, lit. 

f^1) cu următorul conținut: 

„f1) mecanism informatic pentru proceduri simplificate: facilitate tehnică 

implementată în SEAP pentru derularea procedurilor simplificate.” 

 

2. La articolul 12, partea introductivă a alineatului (1) se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

„(1) Entitatea contractantă are obligaţia publicării unui anunţ de participare şi/sau de 

atribuire în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în cazul achizițiilor a căror valoare 

estimată, fără TVA, este egală sau mai mare decât următoarele praguri valorice” 

 

3.  La articolul 37 alineatul (3), după litera e) se introduce o noua literă, lit. f), 

cu următorul conținut: 
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„f) servicii de certificare și autentificare a documentelor care sunt prestate de notari 

publici potrivit dispozițiilor legale.” 

 

4.  La articolul 47, alineatul (3) se modifică și va avea următorul conținut:  

„(3) Prevederile alin. (1) se aplică şi atunci când o persoană juridică controlată care 

are calitatea de entitate contractantă atribuie un contract entității contractante care 

o controlează sau unei alte persoane juridice controlate de aceeaşi entitate 

contractantă, cu condiţia să nu existe participare privată directă la capitalul persoanei 

juridice căreia i se atribuie contractul, cu excepţia formelor de participare a 

capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existenţă 

este necesară potrivit dispoziţiilor legale, în conformitate cu Tratatele, şi care nu 

exercită o influenţă determinantă asupra persoanei juridice controlate.” 

 

5.  La articolul 70 alineatul 1 se modifică și va avea următorul conținut: 

’’(1) Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei legi sau dispoziţiilor 

legale privind liberul acces la informaţiile de interes public ori ale altor acte normative 

care reglementează activitatea entităţii contractante, entitatea contractantă are 

obligaţia de a nu dezvălui informaţiile din propunerea tehnică şi/sau 

fundamentări/justificări de preț/cost transmise de operatorii economici indicate și 

dovedite de aceştia ca fiind confidenţiale, întrucât sunt: clasificate, date cu caracter 

personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate 

intelectuală. Caracterul confidențial se aplică doar asupra datelor/informațiilor 

indicate și dovedite ca fiind clasificate, date cu caracter personal, secrete tehnice sau 

comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală.’’ 

 

6.  La articolul 70, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu 

următorul conținut: 

„(4) Operatorii economici indică și dovedesc în cuprinsul ofertei care informaţii din 

propunerea tehnică şi/sau fundamentari/justificări de pret/cost sunt confidenţiale 

întrucât sunt: clasificate, date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale 

sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Informațiile indicate de 

operatorii economici din propunerea tehnică şi/sau fundamentări/justificări de 

pret/cost ca fiind confidențiale, trebuie să fie însoțite de dovada care le conferă 

caracterul de confidențialitate, dovada ce devine anexa la oferta, in caz contrar 

nefiind aplicabile prevederile alin. (1).” 

 

7.   La articolul 82, alineatul (11) se abrogă. 

 

8.  Articolul 124 se modifică și va avea următorul conținut: 

„Art. 124 - (1) Procedura de atribuire aplicabilă în cazul serviciilor sociale şi al altor 

servicii specifice, prevăzută la art. 82 alin. (1) lit. h), este o procedură proprie, 
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entitatea contractantă având obligația respectării principiilor prevăzute la art. 2 alin. 

(2). 

(2) În aplicarea dispozițiilor de la alin. (1), în cazul achizițiilor a căror valoare estimată 

este egală sau mai mare decât pragul prevăzut la art. 12 alin. (1) lit. c), entitatea 

contractantă are următoarele obligaţii suplimentare: 

a) de a-şi face cunoscută intenţia de a achiziţiona respectivele servicii fie prin 

publicarea unui anunţ de participare, fie prin intermediul unui anunț orientativ 

periodic, care se publică în mod continuu, fie prin intermediul unui anunţ privind 

existenţa unui sistem de calificare, care se publică în mod continuu; 

b) de a publica un anunţ de atribuire a contractului. 

(3) Anunțurile prevăzute la alin. (2) se publică cu respectarea formularelor-standard 

stabilite de Comisia Europeană în temeiul dispozițiilor art. 71 din Directiva 2014/25/UE 

a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 și conţin informaţiile 

prevăzute în anexa XVIII, respectiv în partea A, B, C sau D din respectiva Directivă. 

(4) Alternativ publicării unor anunţuri de atribuire individuale, entitatea contractantă 

are dreptul de a grupa trimestrial anunţurile de atribuire prevăzute la alin. (2) lit. b), 

caz în care entitatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare 

anunţurile de atribuire astfel grupate în termen de 30 de zile de la încheierea fiecărui 

trimestru. 

(5) Prin excepție de la alin. (1) și (2) lit. a), în cazurile și condițiile prevăzute la art. 

117, entitatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără 

invitaţie prealabilă la o procedură concurenţială de ofertare pentru achiziția de servicii 

sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2, a căror valoare estimată este 

egală sau mai mare decât pragul prevăzut la art. 12 alin. (1) lit. c); obligația de la alin. 

(2) lit. b) rămâne aplicabilă. 

(6) Criteriul de atribuire utilizat pentru atribuirea contractelor sectoriale/acordurilor-

cadru având ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 

2, şi cu o valoare estimată egală sau mai mare decât pragul de la art. 12 alin. (1) lit. 

c), este cel mai bun raport calitate-preţ sau cel mai bun raport calitate-cost, prevăzute 

la art. 209 alin. (3) lit. c) şi d), ţinându-se seama de criteriile de calitate şi de 

sustenabilitate ale serviciilor sociale.” 

  

9.  După articolul 126 se introduce un nou articol, art.  1261, cu următorul 

conținut: 

„Art 1261 - (1) Entitățile contractante aplică mecanismul informatic pentru proceduri 

simplificate, cu respectarea principiilor de la art. 2 alin. (2). 

(2) Mecanismul informatic prevăzut la alineatul (1) constă în acordarea accesului 

entităților contractante concomitent la toate documentele depuse de ofertanți în 

SEAP.” 

 

10.  La articolul 149, după alineatul (2), se introduce un nou alineat, alin. (21), 

cu următorul conținut: 
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„(21) Măsurile adoptate în conformitate cu alin. (2) se justifică în raportul procedurii 

prevăzut de art. 230 alin. (1).” 

 

11. Articolul 178 se modifica după cum urmează: 

„Art. 178 - (1) Entitatea contractantă exclude din procedura de atribuire orice 

operator economic despre care: 

a) fie are cunoștință că și-a încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a 

contribuțiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o 

hotărâre judecătorească sau decizie administrativă având caracter definitiv și 

obligatoriu în conformitate cu legea statului în care respectivul operator economic 

este înființat, sau cu cele ale statului membru al autorității contractante; 

b) fie poate demonstra prin orice mijloace adecvate că respectivul operator economic 

și-a încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul 

general consolidat. 

(2) Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire dacă, anterior 

deciziei de excludere, își îndeplinește obligațiile prin plata impozitelor, taxelor sau 

contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalități de stingere 

a acestora sau beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea acestora ori de alte 

facilități în vederea plății acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi ori 

penalități de întârziere acumulate sau a amenzilor.” 

 

12.  La articolul 180, după alineatul (5), se introduce un nou alineat, alin. (51), 

cu următorul conținut: 

„(51) Înainte ca entitatea contractantă să excludă din procedură un candidat/ofertant 

care se află în situația prevăzută de art. 180 alin. (1) lit. f), aceasta trebuie să-i acorde 

respectivului candidat/ofertant posibilitatea de a demonstra că implicarea sa în 

pregătirea procedurii de achiziție nu poate denatura concurența.” 

 

13. La articolul 184, după alineatul (3), se introduc două noi alineate, alin. (31)  

și (32), cu următorul conținut:  

„(31) Entitatea contractantă evaluează măsurile luate de operatorii economici și 

dovedite în conformitate cu alin. (3),  ținând seama de gravitatea și circumstanțele 

particulare ale infracțiunii sau abaterii avute în vedere. 

(32) În cazul în care măsurile prevăzute la alin. (31) sunt considerate insuficiente de 

către entitatea contractantă, aceasta transmite operatorului economic o expunere a 

motivelor care au condus la luarea deciziei de excludere a acestuia din procedura de 

atribuire.” 

 

14. La articolul 205, după alineatul. (2) se introduce un nou alineat, alin. (21), 

cu următorul conținut: 

“(21) Prin excepție de la dispozițiile alin. (1) și alin. (2), în cazul procedurilor 

simplificate, entitatea contractantă solicită ofertantului clasat pe primul loc 
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documentele justificative care dovedesc informațiile cuprinse în DUAE numai după 

întocmirea clasamentului, stabilind un termen de 5 zile lucrătoare pentru prezentarea 

acestor documente, cu posibilitatea de prelungire cu maxim 5 zile lucrătoare la 

solicitarea motivată a ofertantului respectiv.” 

 

15. La articolul 219, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul 

conținut: 

„(2) În cazul în care entitatea contractantă nu poate încheia contractul/acordul-cadru 

cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare, din cauza faptului că 

ofertantul în cauză se află într-o situaţie de forţă majoră sau în imposibilitatea fortuită 

de a executa contractul/acordul-cadru, autoritatea contractantă are obligația să 

declare câştigătoare oferta clasată pe locul următor, în condiţiile în care aceasta 

există este admisibilă. 

(3) În cazul în care, în situaţia prevăzută la alin. (2), nu există o ofertă clasată pe locul 

următor admisibilă, sunt aplicabile dispoziţiile art. 225 alin. (1) lit. e).” 

 

16. La articolul 221, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (11), 

cu următorul conținut: 

“(11) În cazul procedurilor simplificate organizate pentru atribuirea contractelor din 

cadrul proiectelor de infrastructură finanțate din fonduri europene, în situația în care 

informațiile sau documentele prezentate de către operatorii economici sunt 

incomplete sau eronate sau în situația în care lipsesc anumite documente, entitatea 

contractantă are dreptul de a solicita ofertanților/candidaților, de regulă, cel mult de 

două ori în cursul procesului de evaluare clarificări/completări ale documentelor 

prezentate de aceștia în cadrul ofertelor sau solicitărilor de participare, cu 

respectarea principiilor tratamentului egal și al transparenței.” 

 

17. La articolul 225, litera e) a alineatului (1) se modifică și va avea următorul 

conținut: 

„e) dacă contractul/acordul-cadru nu poate fi încheiat cu ofertantul a cărui ofertă a 

fost stabilită câştigătoare din cauza faptului că ofertantul în cauză se află într-o 

situaţie de forţă majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa 

contractul/acordul-cadru şi nu există o ofertă clasată pe locul următor admisibilă.” 

 

18. La articolul 227, alineatul (3) se modifică și va avea următorul conținut: 

„(3) Entitatea contractantă întocmește raportul procedurii într-un termen care să nu 

depășească: 

a) 60 zile lucrătoare pentru procedurile prevăzute la art. 82 alin. (1) lit. lit. a), b), e) 

si g), de la data limita de depunere a ofertelor/ofertelor initiale/proiectelor; 

b) 20 zile lucrătoare pentru procedurile prevăzute la art. 82 alin. (1) lit. f) și i) de la 

data limita de depunere a ofertelor; 
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c) 100 zile lucrătoare pentru procedurile prevăzute la art. 82 alin. (1) lit. c) și d), de 

la data limita de depunere a ofertelor.” 

 

19. La articolul 227, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alin. (4), 

alin. (5) și alin. (6), cu următorul conținut: 

„(4) Entitatea contractantă întocmește raportul intermediar aferent procedurilor 

prevăzute la art. 82  alin. (1) lit. b), c), d) si e)  într-un termen care să nu depășească 

20 zile lucratoare de la data limita de depunere a solicitarilor de participare.  

(5)  Prin excepție de la alin. (3), în cazuri temeinic justificate și cu aprobarea 

conducătorului entității contractante, termenul de intocmire a raportului procedurii 

se poate prelungi o singură dată, cu maxim 80 de zile lucrătoare, aducându-se la 

cunoștința operatorilor economici implicați în procedură în cel mult două zile 

lucrătoare de la expirarea termenului initial de evaluare. 

(6) În cazul în care, urmare a unei decizii emise de Consiliul Național de Soluționare a 

Contestațiilor/instanța de judecată, entitatea contractantă este obligată să anuleze 

un act/să emită un act/să adopte măsurile necesare restabilirii legalităţii, termenul în 

care entitatea contractanta duce la îndeplinire decizia nu poate depăși 20 de zile 

lucrătoare de la data comunicării acesteia.” 

 

20. La articolul 230, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (11), 

cu următorul conținut: 

„(11) Raportul intermediar și raportul procedurii se publică în SEAP, semnate cu 

semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor 

de servicii de certificare acreditat, în aceeasi zi cu transmiterea comunicarii prevazute 

la art. 228 alin. (1), fără referire la informaţiile pe care operatorul economic le 

precizează și probează ca fiind confidenţiale, clasificate sau protejate de un drept de 

proprietate intelectuală.” 

 

21. La articolul 231, alineatele (5) si (6) se modifică și vor avea următorul 

conținut: 

„(5) Accesul persoanelor la dosarul achiziţiei sectoriale potrivit alin. (4) se realizează 

cu respectarea termenelor şi procedurilor prevăzute de reglementările legale privind 

liberul acces la informaţiile de interes public şi nu poate fi restricţionat decât în 

măsura în care aceste informaţii din cadrul propunerilor tehnice și/sau la 

fundamentarile/justificările de pret/cost au fost declarate si probate conform art. 70 

alin. (4),  ca fiind confidenţiale, potrivit legii. 

(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), după comunicarea rezultatului procedurii 

de atribuire, entitatea contractantă este obligată să permită, la cerere, într-un termen 

care nu poate depăşi o zi lucrătoare de la data primirii cererii, accesul neîngrădit al 

oricărui ofertant/candidat la raportul procedurii de atribuire și la informaţiile care nu 

fac parte din propunerile tehnice și/sau la fundamentările/justificările de preț/cost. 

Autoritatea contractantă este obligată să permită, la cerere, într-un termen care nu 

poate depăși o zi lucrătoare de la data primirii cererii, accesul neîngrădit al oricărui 
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ofertant/candidat și la informațiile din cadrul propunerilor tehnice și/sau la 

fundamentarile/justificările de pret/cost care nu au fost declarate si probate de către 

ofertanţi ca fiind confidenţiale.’’ 

 

22. Articolul 239 se modifică și va avea următorul conținut: 

„Art. 239 - Entitățile contractante care modifică un contract sectorial/acord-cadru în 

cazurile prevăzute la art. 237 şi 238 au obligația de a publica un anunț în acest sens în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu respectarea formularului-standard stabilit de 

Comisia Europeană în temeiul dispozițiilor art. 71 din Directiva 2014/25/UE a 

Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014.” 

 

23. După articolul 239, se introduce un nou articol, art. 2391, cu următorul 

conținut: 

„Art. 2391 – (1) Entitatea contractantă publică în secțiunea dedicată din SEAP toate 

modificările contractelor de achiziție sectorială/acordurilor-cadru, astfel încât să 

rezulte durata și prețul final la finalizarea sau încetarea acestora. 

(2) Prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi se stabilesc condițiile de 

publicare a modificărilor contractuale prevăzute la alin. (1).” 

 

24. La articolul 240, alineatul (3) se modifică și va avea următorul conținut: 

„(3) În sensul alin. (2), modificarea unui contract sau a unui acord-cadru, pe durata 

sa, este considerată a fi substanțială atunci când, prin această modificare, contractul 

sau acordul-cadru prezintă caracteristici care diferă în mod substanțial de cele ale 

documentului inițial. Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1) și ale art. 236-238, o 

modificare a unui contract sectorial/acord- cadru, pe durata sa, este considerată 

modificare substanţială atunci când este îndeplinită cel puţin una dintre următoarele 

condiţii: 

a) modificarea introduce condiţii care, dacă ar fi fost incluse în procedura de atribuire 

iniţială, ar fi permis selecţia altor candidaţi decât cei selectaţi iniţial sau acceptarea 

unei alte oferte decât cea acceptată iniţial sau ar fi atras şi alţi participanţi la 

procedura de atribuire; 

b) modificarea schimbă echilibrul economic al contractului sectorial/acordului-cadru 

în favoarea contractantului într-un mod care nu a fost prevăzut în contractul 

sectorial/acordul-cadru iniţial; 

c) modificarea extinde în mod considerabil obiectul contractului sectorial/acordului-

cadru; 

d) un nou contractant înlocuieşte contractantul iniţial, în alte cazuri decât cele 

prevăzute la art. 240 alin. (1).” 

 

25. La articolul 245 alineatul (2), litera j) se modifică și va avea următorul 

conținut: 
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„j) încălcarea prevederilor art. 227 si art. 228 alin. (1)-(2).” 

 

26. La articolul 248, alineatul (1) se modifică și va avea următorul conținut: 

„(1) Sancțiunea contravențională se aplică entității contractante, care poate dispune 

adoptarea de măsuri împotriva persoanelor/persoanelor implicate în derularea 

achiziției publice ce a făcut obiectul contravenției.” 

 

27. După articolul 254 se introduce un nou articol, articolul 2541, cu următorul 

conținut: 

„Art. 2541 - (1) În perioada derulării proceselor de achiziție ale contractelor din cadrul 

proiectelor de infrastructură finanțate din fonduri europene, entitățile contractante 

pot angaja experți, pe perioadă determinată, cu contract individual de muncă, în afara 

organigramei aprobate potrivit legii, pentru a asigura buna desfășurare a acestora, 

conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 325/2018 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru privind stabilirea condițiilor de înființare a posturilor în afara 

organigramei și a criteriilor pe baza cărora se stabilește procentul de majorare 

salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanțate din fonduri europene 

nerambursabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 14 mai 

2018. 

(2) Experții angajați potrivit alin. (1) trebuie să dețină calificare de experți în achiziții 

publice sau pot fi persoane cu calificare și experiență relevantă în domeniul obiectului 

achiziției.” 

 

Art. III - Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile 

de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 

din 23 mai 2016, se modifică și se completează după cum urmează: 

 

1. La articolul 5 alineatul (1) litera a), la articolul 13 alin. (1) litera f), la 

articolul 28 alineatul (2), la articolul 36 alineatul (4) litera b), la articolul 36 

alineatul (5) litera a) și litera b), la articolul 36 alineatul (6) litera a) și litera 

c), la articolul 42, la articolul 64 alineatul (1) partea introductivă, la 

articolul 65,  la articolul 70 alineatul (1), la articolul 79 alineatul (1),  la 

articolul 81 alineatul (1) partea introductivă, la articolul 104, precum și la 

Capitolul II Secțiunea,  sintagma ”entitățile contractante” se înlocuiește cu 

sintagma ”autoritățile/entitățile contractante”. 

 

2. La articolul 5 alineatul (1) litera g) și litera h), la articolul 36 alineatul (4) 

litera a) și litera b), precum și la Capitolul I Secțiunea a 3-a Paragraful 2, 

sintagma ”entități contractante” se înlocuiește cu sintagma 

”autorități/entități contractante”. 
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3. La articolul 5 alineatul (1) litera m) și litera q), la articolul 7 alineatul (1) și 

alineatul (2), la articolul 8, la articolul 12 alineatul (2), la articolul 13 

alineatul (1) partea introductivă, la articolul 13 alineatul (1) litera c), la 

articolul 13 alineatul (1) și alineatul (2), la articolul 16 alineatul (1), la 

articolul 18 alineatul (1), alineatul (2) și alineatul (3), la articolul 19 

alineatul (1), alineatul (2), alineatul (3) și alineatul (5), la articolul 25, la 

articolul 26 litera b), la articolul 28 alineatul (1), alineatul (4) și alineatul 

(6), la articolul 29 alineatul (2), la articolul 36 alineatul (1) litera a) și litera 

b), la articolul 40, la articolul 41 alineatul (3), la articolul 45, la articolul 

46, la articolul 47, la articolul 49, la articolul 50 alineatul (1), alineatul (2) 

și alineatul (3), la articolul 51 alineatul (1), alineatul (3) partea introductivă 

și litera a), la articolul 51 alineatul (4), alineatul (5) și alineatul (6), la 

articolul 52, la articolul 53, la articolul 54 alineatul (3), la articolul 55, la 

articolul 56 alineatul (3), la articolul 58 alineatul (1) și alineatul (3), la 

articolul 59 alineatul (1), alineatul (2), alineatul (4), alineatul (5) și alineatul 

(6), la articolul 60, la articolul 61 alineatul (3) și alineatul (5), la articolul 

62, la articolul 63, la articolul 66, la articolul 67, la articolul 68 alineatul 

(2), la articolul 70 alineatul (3), alineatul (4) și alineatul (6), la articolul 70 

alineatul (8) partea introductivă și litera a), la articolul 71 alineatul (1), 

alineatul (2) partea introductivă și alineatul (3), la articolul 72 alineatul (1) 

partea introductivă și litera a), la articolul 74 alineatul (1) și alineatul (4), 

la articolul 75 alineatul (1) și alineatul (2), la articolul 76 alineatul (3), la 

articolul 77 alineatul (1), la articolul 78, la articolul 81 alineatul (1) litera 

a), litera c), litera d) și litera i), la articolul 81 alineatul (2), alineatul (6), 

alineatul (7) și alineatul (8), la articolul 82 alineatul (2), alineatul (3) și 

alineatul (4), la articolul 84 alineatul (2), la articolul 85, la articolul 86 

alineatul (2) litera b) și alineatul (3), la articolul 87, la articolul 89 alineatul 

(1) partea introductivă și alineatul (2), la articolul 90, la articolul 91, la 

articolul 92, articolul 93 alineatul (4), la articolul 94 alineatul (1), la 

articolul 96 alineatul (1) și alineatul (2), la articolul 97 alineatul (1) și 

alineatul (2), la articolul 98 alineatul (1), la articolul 99, la articolul 105 

alineatul (1) partea introductivă, litera a) și litera c), la articolul 105 

alineatul (2), la articolul 109 alineatul (2) și alineatul (3), la articolul 110 

alineatul (1) partea introductivă și alineatul (2) și la articolul 111 alineatul 

(1), sintagma ”entitatea contractantă” se înlocuiește cu sintagma 

”autoritatea/entitatea contractantă”. 

 

4. La articolul 5 alineatul (1) litera n), litera z) și litera ee), la articolul 13 

alineatul (1) litera b), la articolul 26 litera a), la articolul 36 alineatul (3), la 

articolul 41 alineatul (2), la articolul 43, la articolul 44 alineatul (1) litera 

d) și litera e), la articolul 45, la articolul 46 alineatul (1), la articolul 46 

alineatul (3), la articolul 47, la articolul 57 litera b), la articolul 59 alineatul 

(3), la articolul 61 alineatul (1), la articolul 70 alineatul (8) litera b), la 

articolul 76 alineatul (2), la articolul 81 alineatul (1) litera g) și litera h), la 

articolul 84 alineatul (3), la articolul 93 alineatul (3), la articolul 98 alineatul 

(2) și alineatul (3), la articolul 102 alineatul (2) litera b), la articolul 105 

alineatul (1) litera c), la articolul 108 și la articolul 110 alineatul (1) partea 
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introductivă, sintagma ”entității contractante” se înlocuiește cu sintagma 

”autorității/entității contractante”. 

 

5. La articolul 7 alineatul (1), la articolul 81 alineatul (1) litera f), la articolul 

87 alineatul (1) și la articolul 103 litera  a),  sintagma ”entitate 

contractantă” se înlocuiește cu sintagma ”autoritate/entitate 

contractantă”. 

 

6. La articolul 36 alineatul (5) litera a) și litera c), sintagma ”entităților 

contractante” se înlocuiește cu sintagma ”autorităților/entităților 

contractante”. 

 

7. La articolul 36 alineatul (1) partea introductivă, la alineatul (3) și la alineatul 

(4) partea introductivă, sintagma ”entitate contractantă” se înlocuiește cu 

sintagma ”autoritate contractantă în sensul art. 9 sau entitate 

contractantă”. 

 

8. La articolul 36 alineatul (2), alineatul (4) litera a), alineatul (7) și alineatul 

(8), sintagma ”entitatea contractantă” se înlocuiește cu sintagma 

”autoritatea contractantă în sensul art. 9 sau entitatea contractantă”. 

 

9. La articolul 36, alineatul (3) se modifică și va avea următorul conținut: 

„(3) Prevederile alin. (1) se aplică şi atunci când o persoană juridică controlată, care 

are calitatea de autoritate contractantă în sensul art. 9 sau entitate contractantă în 

sensul art. 10 alin. (1) lit. a), atribuie o concesiune de lucrări sau o concesiune de 

servicii autorităţii/entităţii contractante care o controlează sau unei alte persoane 

juridice controlate de aceeaşi entitate contractantă, cu condiţia să nu existe 

participare privată directă la capitalul persoanei juridice căreia i se atribuie 

concesiunea de lucrări sau concesiunea de servicii, cu excepţia participaţiilor care nu 

oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existenţă este necesară potrivit 

dispoziţiilor legale, în conformitate cu tratatele, şi care nu exercită o influenţă 

determinantă asupra persoanei juridice controlate.” 

 

10. La articolul 36 alineatul (5), sintagma ”entitățile contractante” se 

înlocuiește cu sintagma ”autoritățile contractante în sensul art. 9 sau 

entitățile contractante”. 

 

11. La articolul 27 alineatul (1) litera a) și la articolul 36 alineatul (6), sintagma 

”entități contractante” se înlocuiește cu sintagma ”autorități contractante 

în sensul art. 9 sau entități contractante”. 
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12.  La articolul 41, alineatul (1) se modifică și va avea următorul conținut: 

„(1) Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei legi sau dispoziţiilor 

legale privind liberul acces la informaţiile de interes public ori ale altor acte normative 

care reglementează activitatea autorităţii/entității contractante, 

autoritatea/entitatea contractantă are obligaţia de a nu dezvălui informaţiile din 

propunerea tehnică şi/sau fundamentări/justificări de preț/cost transmise de 

operatorii economici indicate și dovedite de aceştia ca fiind confidenţiale întrucât 

sunt: clasificate, date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt 

protejate de un drept de proprietate intelectuală. Caracterul confidențial se aplică 

doar asupra datelor/informațiilor indicate și dovedite ca fiind clasificate, date cu 

caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de 

proprietate intelectuală.” 

 

13. La articolul 41, după alienatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu 

următorul conținut: 

„(4) Operatorii economici indică și dovedesc în cuprinsul ofertei care informaţii din 

propunerea tehnică şi/sau fundamentări/justificări de preț/cost sunt confidenţiale 

întrucât sunt: clasificate, date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale 

sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Informațiile indicate de 

operatorii economici din propunerea tehnică şi/sau fundamentări/justificări de 

preț/cost ca fiind confidențiale trebuie să fie însoțite de dovada care le conferă 

caracterul de confidențialitate, dovadă ce devine anexă la ofertă, în caz contrar 

nefiind aplicabile prevederile alin. (1).” 

 

14.  La articolul 51 alineatul (5) și la articolul 111 alineatul (3), sintagma 

”autorității contractante” se înlocuiește cu sintagma ”autorității/entității 

contractante”. 

 

15. La articolul 71 alineatul (4) și la articolul 89 alineatul (1) litera d), sintagma 

”autoritatea contractantă” se înlocuiește cu sintagma 

”autoritatea/entitatea contractantă”. 

 

16.  Articolul 80 se modifică după cum urmează: 

„Art. 80 - (1) Autorităţile/entităţile contractante prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a) 

exclud din procedura de atribuire orice operator economic despre care: 

a) fie au cunoștință că și-a încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a 

contribuțiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o 

hotărâre judecătorească sau decizie administrativă având caracter definitiv și 

obligatoriu în conformitate cu legea statului în care respectivul operator economic 

este înființat sau cu cele ale statului membru al autorității contractante;  

b) fie pot demonstra prin orice mijloace adecvate că respectivul operator economic și-

a încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul 

general consolidat. 
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(2) Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire dacă, anterior 

deciziei de excludere, își îndeplinește obligațiile prin plata impozitelor, taxelor sau 

contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalități de stingere 

a acestora sau beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea acestora ori de alte 

facilități în vederea plății acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi ori 

penalități de întârziere acumulate sau a amenzilor. 

(3) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1) şi ale art. 79, în cazuri excepţionale, 

autoritățile/entităţile contractante prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a) au dreptul de 

a nu exclude din procedura de atribuire un operator economic care se află în una dintre 

situaţiile prevăzute la alin. (1) şi la art. 79, pentru motive imperative de interes 

general, precum sănătatea publică sau protecţia mediului. 

(4) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1), un operator economic nu este exclus din 

procedura de atribuire atunci când cuantumul impozitelor, al taxelor şi al contribuţiilor 

la bugetul general consolidat datorate şi restante este mai mic de 10.000 lei.” 

 

17.  La articolul 81, alineatul (4) se abrogă.  

 

18. Articolul 83 se modifică și va avea următorul conținut: 

„Art. 83 – Autoritățile/entitățile contractante prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a) 

exclud un operator economic în orice moment al procedurii de atribuire în care iau 

cunoștință că operatorul economic respectiv se află, având în vedere faptele comise 

sau omise, fie înaintea, fie în cursul procedurii, în una dintre situațiile prevăzute la 

art. 79 și art. 80 alin. (1).” 

 

19.  La articolul 84, după alin. (3), se introduc două noi alineate, alin. (31)  și 

(32), cu următorul conținut: 

„(31) Autoritățile/entitățile contractante evaluează măsurile luate de operatorii 

economici și dovedite în conformitate cu prevederile alin. (3), ținând seama de 

gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau abaterii avute în vedere. 

(32) În cazul în care măsurile prevăzute la alin. (31) sunt considerate insuficiente de 

către autoritățile/entitățile contractante, acestea trasmit operatorului economic o 

expunere a motivelor care au condus la luarea deciziei de excludere a acestuia din 

procedura de atribuire.” 

 

20.  La articolul 86, alineatul (2) se modifică și va avea următorul conținut: 

„(2) În sensul alin. (1), criteriile obiective trebuie să aibă legătură directă cu obiectul 

concesiunii de lucrări sau al concesiunii de servicii, nu conferă autorității/entității 

contractante o libertate de alegere nelimitată și se pot referi la oricare dintre 

următoarele: 

a) gradul de preluare a unor riscuri de către concesionar; 

b) nivelul plăților actualizate efectuate de către entitatea contractantă; 
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c) nivelul tarifelor de utilizare; 

d) modalitatea de execuție a lucrărilor/prestare a serviciilor bazată pe indicatori de 

performanță de ordin calitativ, tehnic, funcțional, financiar etc.; 

e) modul de asigurare a protecției mediului; 

f) modul de rezolvare a unor probleme sociale; 

g) nivelul redevenței; 

h) durata concesiunii; 

i) inovarea.” 

 

21.  La articolul 87, după alin. (2) se introduc două noi alineate, alin. (3) și alin. 

(4), cu următorul conținut: 

„(3) În situația prevăzută la alin. (1), dacă criteriile de atribuire au fost publicate la 

momentul publicării anunțului de concesionare, autoritatea/entitatea contractantă 

publică un nou anunț de concesionare, cu respectarea termenelor minime menționate 

la art. 54 alin.(1). 

(4) Modificarea ordinii criteriilor de atribuire în situația prevăzută la alin. (1) nu 

conduce la discriminare.” 

 

22.  Articolul 106 se modifică și va avea următorul conținut: 

„Art. 106 - Contractele de concesiune pot fi modificate, fără organizarea unei noi 

proceduri de atribuire, atunci când modificările, indiferent de valoarea lor, nu sunt 

substanțiale, respectiv contractele modificate nu prezintă caracteristici care diferă în 

mod substanțial de cele ale documentului semnat inițial. Fără a aduce atingere 

prevederilor art. 101-105 și 107, modificarea unui contract de concesiune în perioada 

de valabilitate este considerată substanțială atunci când este îndeplinită cel puțin una 

dintre următoarele condiții: 

a) modificarea introduce condiții care, dacă ar fi fost incluse în procedura de atribuire 

inițială, ar fi permis selecția altor candidați decât cei selectați inițial sau acceptarea 

unei alte oferte decât cea acceptată inițial sau ar fi atras și alți participanți la 

procedura de atribuire; 

b) modificarea schimbă echilibrul economic al contractului de concesiune în favoarea 

concesionarului şi/sau alocarea riscurilor între părţi într-un mod care nu a fost 

prevăzut în concesiunea de lucrări sau în concesiunea de servicii iniţială; 

c) modificarea extinde în mod considerabil domeniul de aplicare al concesiunii de 

lucrări sau al concesiunii de servicii; 

d) un nou concesionar înlocuiește concesionarul inițial, în alte cazuri decât cele 

prevăzute la art. 105.” 

 

23.  La articolul 111, alineatul (3) se modifică și va avea următorul conținut: 
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„(3) Sancțiunea contravențională se aplică autorității/entității contractante, care 

dispune adoptarea măsurilor care se impun împotriva persoanei/persoanelor implicate 

în derularea concesiunii ce a făcut obiectul contravenţiei.” 

 

Art. IV - 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 și concesiune de servicii, precum 

și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare 

a Contestațiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

393 din 23 mai 2016, cu modificările și completările ulterioare, se 

modifică şi se completează după cum urmează: 

 

1. La articolul 3 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul 

conținut: 

’’a) act al autorității contractante - orice act, orice operațiune care produce sau poate 

produce efecte juridice, neîndeplinirea în termenul legal a unei obligații prevăzute de 

legislația în materie, omisiunea ori refuzul de a emite un act sau de a efectua o 

anumită operațiune, în legătură cu sau în cadrul unei proceduri de atribuire, fără a 

include achiziția directă care intra sub incidenta Legii nr. 554/2004, prevăzute de art. 

68 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările 

ulterioare, de art. 82 din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu 

modificările și completările ulterioare, sau de art. 50 din Legea nr. 100/2016 privind 

concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările 

ulterioare;’’ 

 

2. La articolul 4, alineatul 5 se modifică și va avea următorul conținut: 

„(5) În cazul prevăzut la alin. (4), persoana care se consideră vătămată și care a depus 

contestație la Consiliu nu are obligația de a plăti taxa judiciară de timbru prevăzută 

la art. 521.” 

 

3. La articolul 8, litera b) a alineatului (1) se modifică și va avea următorul 

conținut: 

„b) 7 zile, începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă despre actul autorităţii 

contractante considerat nelegal, în cazul în care valoarea estimată a procedurii de 

achiziţie publică/sectorial sau de concesiune este mai mică decât pragurile valorice în 

raport cu care este obligatorie transmiterea spre publicare către Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene a anunţurilor de participare, potrivit legislaţiei privind achiziţiile 

publice, legislaţiei privind achiziţiile sectoriale sau legislaţiei privind concesiunile de 

lucrări şi concesiunile de servicii.” 
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4. La articolul 8, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (2), cu 

următorul conținut: 

„(2) În cazul în care contestația privește conținutul documentației de atribuire, 

publicată în sistemul electronic de achiziții publice, denumit în continuare SEAP, data 

luării la cunoștință este data publicării documentației de atribuire.” 

 

5. La articolul 9, alineatele (1), (2) și (4) se modifică și vor avea următorul 

conținut: 

„(1) După primirea contestaţiei, autoritatea contractantă poate adopta măsurile de 

remediere pe care le consideră necesare ca urmare a contestaţiei, în cel mult trei zile 

de la primirea contestaţiei. Măsurile adoptate trebuie comunicate contestatorului, 

celorlalţi operatori economici implicaţi în procedura de atribuire, precum şi 

Consiliului, nu mai târziu de o zi de la data adoptării lor. Pentru a fi aduse la cunoştinţa 

operatorilor economici interesaţi, măsurile adoptate înainte de data-limită de 

depunere a solicitărilor de participare sau, după caz, a ofertelor se publică în SEAP. 

(2) În cazul procedurilor a căror inițiere nu se realizează prin publicare în SEAP, 

măsurile adoptate potrivit alin. (1) se comunică contestatorului și celorlalți operatori 

economici implicați în procedură, nu mai târziu de o zi de la data adoptării lor prin 

orice mijloc de comunicare prevăzut de legislația privind achizițiile publice, legislația 

privind achizițiile sectoriale sau legislația privind concesiunile de lucrări și concesiunile 

de servicii, după caz. 

... 

(4) Autoritatea contractantă are dreptul de a încheia contractul numai după 

comunicarea deciziei Consiliului privind soluţionarea contestaţiei şi după expirarea 

termenului de aşteptare prevăzut pentru încheierea lui, care nu este 

întrerupt/suspendat de formularea contestației.” 

 

6. La articolul 16, alineatele (2), (3) și (5) se modifică și vor avea următorul 

conținut: 

„(2) În termen de o zi de la primirea contestației, autoritatea contractantă are 

obligația să o publice în SEAP. 

(3) În cazul procedurilor de atribuire a căror inițiere nu se realizează prin publicare în 

SEAP, autoritatea contractantă are obligația de a comunica contestația și celorlalți 

operatori economici interesați/implicați în procedură, în termen de o zi de la data 

primirii acesteia, prin orice mijloc de comunicare prevăzut de legislația privind 

achizițiile publice, legislația privind achizițiile sectoriale sau legislația privind 

concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, după caz. 

... 

(5) Toate actele procedurale se transmit fie prin poştă, fie prin fax, fie prin mijloace 

electronice, cu confirmare de primire.” 
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7. La articolul 17, alineatulele (1) și (3) se modifică și va avea următorul 

conținut: 

„(1) Pentru a se asigura pronunţarea unei soluţii unitare, contestaţiile formulate în 

cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire se soluţionează astfel: 

a) în etapa de până la data-limită de depunere a solicitarilor de 

participare/ofertelor/proiectelor sunt soluţionate de acelaşi complet; 

b) în etapa de după data-limită de depunere a solicitarilor de 

participare/ofertelor/proiectelor sunt soluţionate de acelaşi complet, altul decât cel 

prevăzut la lit. a). 

... 

(3) Până la soluționarea contestației de către Consiliu, operatorii economici interesați 

să participe la procedura de atribuire, respectiv, după caz, operatorii economici 

participanți la procedura de atribuire, pot formula cerere de intervenție voluntară în 

litigiu, potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, 

republicată, cu modificările ulterioare, în termen de 10 zile de la data publicării în 

SEAP a contestației. În cazul procedurilor a căror inițiere nu se realizează prin 

publicare în SEAP, termenul de 10 zile se calculează de la data comunicării 

contestației.” 

 

8. La articolul 17, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu 

următorul conținut: 

”(4)  Sub sancțiunea respingerii cererii de intervenție ca tardivă, aceasta se înaintează 

atât Consiliului, cât şi autorității contractante și contestatorului/contestatorilor, nu 

mai târziu de expirarea termenului legal de formulare a cererii de intervenție”. 

 

9. La articolul 19, alineatul (1) se modifică și va avea următorul conținut: 

„(1) La cerere, părțile cauzei au acces la documentele dosarului constituit la Consiliu, 

în aceleași condiții în care se realizează accesul la dosarele constituite la instanțele 

de judecată potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010, republicată, cu modificările 

ulterioare, cu excepția documentelor pe care operatorii economici le declară și 

probează ca fiind confidențiale, întrucât cuprind, fără a se limita la acestea, secrete 

tehnice și/sau comerciale, stabilite conform legii, iar dezvăluirea acestora ar 

prejudicia interesele legitime ale operatorilor economici, în special în ceea ce privește 

secretul comercial și proprietatea intelectuală.” 

 

10. La articolul 24, alineatul (1) se modifică și va avea următorul conținut: 

„(1) Consiliul soluționează pe fond contestația în termen de 20 zile de la data primirii, 

în condițiile art. 18 alin. (2), a dosarului achiziției publice, al achiziției sectoriale sau 

al concesiunii, respectiv în termen de 10 zile în situația incidenței unei excepții care 

împiedică analiza pe fond a contestației.” 
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11. La articolul 27, alineatele (9) și (11) se modifică și vor avea următorul 

conținut: 

”(9) Decizia se publică în termen de 5 zile de la pronunţare pe pagina de internet a 

Consiliului, în cadrul buletinului oficial, fără referire la datele de identificare ale 

părţilor, la datele cu caracter personal, precum şi la informaţiile pe care operatorul 

economic le precizează și probează ca fiind confidenţiale potrivit prevederilor art. 19 

alin. (1), clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală 

... 

(11) Decizia se publică de către autoritatea contractantă în SEAP, în termen de 5 zile 

de la data primirii, fără referire la informaţiile pe care operatorul economic le 

precizează și probează ca fiind confidenţiale, clasificate sau protejate de un drept de 

proprietate intelectuală. Prevederile art. 76 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.” 

 

12. Articolul 29 se modifică și va avea următorul conținut: 

„Art. 29 - Deciziile Consiliului privind soluţionarea contestaţiei pot fi atacate de către 

autoritatea contractantă şi/sau de către orice persoană vătămată de măsurile dispuse 

de Consiliu cu plângere la instanţa de judecată competentă, atât pentru motive de 

nelegalitate, cât şi de netemeinicie, în termen de 10 zile de la comunicare pentru 

părţile cauzei, respectiv de la data luării la cunoştinţă de către alte persoane 

vătămate.” 

 

13. La articolul 31, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul 

conținut: 

”(1) Partea care formulează plângerea este obligată să comunice, în termenul prevăzut 

la art. 29, o copie de pe aceasta, precum şi de pe înscrisurile doveditoare şi 

celeilalte/celorlalte părţi implicate în procedura de contestare în faţa Consiliului, 

depunând dovada de comunicare în faţa instanţei până la primul termen de judecată, 

sub sancțiunea respingerii plângerii ca fiind tardive. 

(2) Întâmpinarea este obligatorie. Intimatul este obligat să comunice instanţei de 

judecată şi petentului întâmpinarea în termen de 5 zile de la comunicarea plângerii 

de către petent. Nedepunerea întâmpinării în termen atrage decăderea din dreptul de 

a mai propune probe şi de a invoca excepţii în afara celor de ordine publică.” 

 

14. La articolul 34, alineatele (2), (3) și (4) se modifică și vor avea următorul 

conținut: 

”(2) Instanţa, sesizată cu o plângere împotriva unei decizii prin care Consiliul a 

soluţionat contestaţia prin soluţionarea unei excepţii procesuale, admiţând plângerea, 

desfiinţează decizia respectivă şi reţine cauza spre judecare pe fond, cu luarea în 

considerare a motivelor care au determinat desfiinţarea deciziei. Soluționarea pe fond 

a contestației ca urmare a admiterii plângerii se va face la un termen de judecată 
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distinct și ulterior pronunțării instanței a soluției în ceea ce privește plângerea, în 

vederea respectării principiilor oralității, contradictorialității și dreptului la apărare. 

(3) În situaţia în care instanţa admite plângerea, modifică decizia Consiliului şi 

constată că actul autorităţii contractante a fost emis cu încălcarea prevederilor 

legislaţiei în materia achiziţiilor publice, achiziţiilor sectoriale sau concesiunilor, iar 

contractul a fost încheiat înainte de comunicarea deciziei de către Consiliu, instanța 

aplică dispoziţiile art. 58 - 61 aplică în mod corespunzător. 

(4) În cazul în care Consiliul a analizat doar o parte dintre motivele invocate în 

contestaţie, iar instanţa consideră că plângerea împotriva deciziei Consiliului este 

întemeiată, admiţând plângerea, reţine cauza spre judecare pe fond, analizând 

motivele de contestaţie ce nu au format obiectul analizei Consiliului. Soluționarea pe 

fond a contestației ca urmare a admiterii plângerii se va face la un termen de judecată 

distinct și ulterior pronunțării instanței a soluției în ceea ce privește plângerea, în 

vederea respectării principiilor oralității, contradictorialității și dreptului la apărare.” 

 

15. După articolul 36 se introduce un nou articol, art. 361, cu următorul 

conținut: 

„Art. 361 - Plângerea formulată împotriva deciziei pronunțate de Consiliu este scutită 

de plata oricarei taxe judiciare de timbru.” 

 

16. La articolul 44, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul 

conținut: 

„(2) Cel puţin jumătate din numărul membrilor Consiliului trebuie să fie licenţiaţi în 

drept, cu o vechime de 10 ani în domeniul juridic. 

(3) Președintele Consiliului trebuie să fie licențiat în drept, cu o vechime de cel puțin 

12 ani în domeniul juridic, din care cel puțin 3 ani în funcția de consilier de soluționare 

a contestațiilor în domeniul achizițiilor publice.” 

 

17. La articolul 45, alineatul (2) se modifică și va avea următorul conținut: 

„(2) Membrii Consiliului sunt selecționați pe baza aptitudinilor profesionale și a bunei 

reputații. Candidații trebuie să aibă studii universitare, o vechime de 10 ani în 

domeniul juridic, economic sau tehnic, precum și o experiență de cel puțin 3 ani în 

domeniul achizițiilor publice.” 

 

18. La articolul 46, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (21), cu 

următorul conținut: 

„(21) Membrilor Consiliului le sunt aplicabile toate drepturile, beneficiile şi obligaţiile 

specifice funcţiei publice.” 

 

19. La articolul 46, alineatul (3) se modifică și va avea următorul conținut: 
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„(3) Personalul tehnico-administrativ are calitatea de personal contractual și/sau 

funcționari publici și este salarizat potrivit reglementărilor aplicabile personalului 

contractual și/sau funcționarilor publici din cadrul administrației publice centrale.” 

 

20. La articolul 47, litera e) a alineatului (1) se modifică și va avea următorul 

conținut: 

„e) să exercite orice funcţie/activitate publică sau privată, cu excepţia funcţiilor 

didactice din învaățământul superior și a  creaţiei literar-artistice;” 

 

21. La articolul 48, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu 

următorul conținut: 

„(3) Verificarea anuală a stării de sănătate aprofundată a consilierilor de soluționare 

include și examen psihologic și după caz examen psihiatric la indicația medicului de 

medicina muncii.” 

 

22. După articolul 48 se introduce un nou articol, art. 481, cu următorul 

conținut: 

„Art. 481 - (1) Constatarea abaterilor disciplinare săvârșite de membrii Consiliului 

revine comisiei de disciplină care se constituie în cadrul Consiliului. 

(2) Comisia de disciplină are un număr de 3 membri, dintre care unul este numit de 

președintele Consiliului, unul este ales de membrii Consiliului, cu majoritate simplă și 

un reprezentant al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. 

(3) La propunerea comisiei de disciplină, sancțiunile disciplinare se aplică de 

președintele Consiliului, cu excepția sancțiunii destituirii din funcția publică, care se 

aplică de persoana care are competența legală de numire în funcția publică.” 

 

23. La articolul 50, alineatul (2) se modifică și va avea următorul conținut: 

„(2) În termen de o zi de la primirea contestației, autoritatea contractantă are 

obligația să o publice în SEAP”. 

24. La articolul 50, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. 21, cu 

următorul conținut: 

„(21) În cazul procedurilor de atribuire a căror inițiere nu se realizează prin publicare 

în SEAP, autoritatea contractantă are obligația de a comunica contestația și celorlalți 

operatori economici interesați/implicați în procedură, în termen de o zi de la data 

primirii acesteia, prin orice mijloc de comunicare prevăzut de legislația privind 

achizițiile publice, legislația privind achizițiile sectoriale sau legislația privind 

concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, după caz”. 
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25. Articolul 50, alineatele (5), (6) și (7) se modifică și vor avea următorul 

conținut: 

„(5) Autoritatea contractată are obligaţia de a transmite instanţei, în termen de 5 zile 

de la primirea contestaţiei transmise de contestator, o copie a dosarului achiziţiei 

publice, achiziţiei sectoriale sau al concesiunii, cu excepţia anunţurilor de participare 

publicate în SEAP şi a documentaţiei de atribuire, atunci când aceasta este disponibilă 

şi poate fi descărcată direct din SEAP. 

(6) Pârâtul este obligat să depună întâmpinarea în termen de 5 zile de la comunicarea 

contestaţiei de către instanţa de judecată, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a 

mai propune probe şi invoca excepţii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 

134/2010, republicată, cu modificările ulterioare, şi să o comunice  reclamantului în 

acelaşi termen. Reclamantul este obligat să depună răspuns în termen de 3 zile de la 

comunicarea întâmpinării de către pârât. 

(7) Prevederile art. 17 alin. (3), alin. (4) și art. 19 alin. (1) se aplică în mod 

corespunzător”. 

 

26. La articolul 50, după alineatul (10) se introduc două noi alineate, alin. (11) 

și alin. (12), cu următorul conținut: 

„(11) Contestatiile formulate în etapa de până la data-limită de depunere a solicitarilor 

de participare/ofertelor/proiectelor sunt conexate.  

(12) Contestatiile formulate în etapa de după data-limită de depunere a solicitărilor 

de participare/ofertelor/proiectelor sunt conexate.” 

 

27. La articolul 501, alineatul (2) se abrogă.  

 

28. La articolul 501, alineatul (4) se modifică și va avea următorul conținut: 

 

„(4) Toate actele procedurale se transmit fie prin poştă̆, fie prin fax, fie prin mijloace 

electronice, cu confirmare de primire.” 

 

29. La articolul 51, alineatul (5) se modifică și va avea următorul conținut: 

 

„(5) În cazul admiterii recursului, instanţa de recurs rejudecă, în toate cazurile, litigiul 

în fond. Rejudecarea ca urmare a admiterii recursului se va face la un termen de 

judecată distinct și ulterior pronunțării instanței a soluției în ceea ce privește recursul, 

în vederea respectării principiilor oralității, contradictorialității și dreptului la 

apărare.” 

 

30. După articolul 52 se introduce un nou articol, art. 521, cu următorul conținut 

„Art. 521 - (1) Contestația introdusă la instanța judecătorească competentă se taxează 

cu 2% din valoarea estimata a contractului, dar nu mai mult de 100.000.000 lei. 

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul în care procedura de atribuire 

este organizată pe loturi, taxele de timbru se raportează la valoarea estimată a 

fiecărui lot contestat. În cazul unei proceduri de atribuire a acordului-cadru, 
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cuantumul taxei judiciare se raportează la valoarea estimată a celui mai mare contract 

subsecvent ce se intenționează a se atribui în baza acordului-cadru respectiv. 

(3) Recursul formulat împotriva hotărârii de soluționare a contestației se taxează cu 

50% din taxa prevăzută la alin. (1) sau alin. (2). 

(4) Sunt scutite de taxa judiciară de timbru recursurile formulate de autoritățile 

contractante. 

(5) Persoana care a formulat cerere potrivit prevederilor prezentului articol poate 

beneficia, la cerere, de facilităţi sub formă de reduceri, eşalonări sau amânări pentru 

plata taxelor judiciare de timbru datorate, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi 

completările ulterioare.” 

 

31. La articolul 53, alineatul (1) se modifică și va avea următorul conținut: 

„(1) Procesele şi cererile privind acordarea despăgubirilor pentru repararea 

prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, precum şi cele privind anularea 

sau nulitatea contractelor se soluţionează în primă instanţă, de urgenţă şi cu 

precădere, de către secţia de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului în 

circumscripţia căruia se află sediul autorităţii contractante sau în circumscripția în 

care își are sediul social/domiciliul reclamantul, prin completuri specializate în 

achiziţii publice.” 

 

32. La articolul 53, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin (11), cu 

următorul conținut:  

„(11) Procesele şi cererile care decurg din executarea contractelor administrative se 

soluționează în primă instanţă, de urgenţă şi cu precădere, de către secția civilă a 

tribunalului în circumscripţia căruia se află sediul autorităţii contractante sau în 

circumscripția în care își are sediul social/domiciliul reclamantul.” 

 

33. La articolul 55, alineatele (3), (4) și (5) se modifică și vor avea următorul 

conținut: 

„(3) Hotărârea pronunțată în cazul litigiilor de la art. 53 alin. (1) poate fi atacată cu 

recurs, în termen de 10 zile de la comunicare, la secția contencios administrativ și 

fiscal a curții de apel, care judecă în complet specializat în achiziții publice. Recursul 

este soluționat de urgență și cu precădere, într-un termen ce nu va depăși 30 de zile 

de la data sesizării legale a instanței. (4) Calea de atac prevăzută la alin. (3) și (31) 

suspendă executarea și se judecă de urgență și cu precădere, fiind aplicabile în mod 

corespunzător dispozițiile art. 50 alin. (5) și (6). 

(4) Calea de atac prevăzută la alin. (3) și (31) suspendă executarea și se judecă de 

urgență și cu precădere, fiind aplicabile în mod corespunzător dispozițiile art. 50 alin. 

(5) și (6). 
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(5) În caz de admitere a recursului, respectiv a apelului, instanța rejudecă, în toate 

cazurile, litigiul în fond.” 

 

34. La articolul 55, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (31), cu 

următorul conținut: 

„(31) Hotărârea pronunțată în cazul litigiilor de la art. 53 alin. (11) poate fi atacată 

numai cu apel, în termen de 10 zile de la comunicare, la instanța ierarhic superioară. 

Apelul este soluţionat de urgenţă şi cu precădere, într-un termen ce nu va depăşi 30 

de zile de la data sesizării legale a instanţei.” 

 

35. Articolul 56 se modifică și va avea următorul conținut: 

„(1) Cererile introduse la instanțele judecătorești potrivit prevederilor prezentului 

capitol se taxează cu 2% din valoarea cererii, dar nu mai mult de 100.000.000 lei. 

(2) Cererile neevaluabile în bani formulate potrivit prezentei legi se taxează cu 450 

lei. 

(3) Recursul/apelul se taxează cu 50% din taxa prevăzută la alin. (1) și/sau alin. (2), 

după caz. 

(4) Sunt scutite de taxa judiciară de timbru prevăzută la alin. (1) și/sau alin. (2) 

recursurile/apelurile formulate de autoritățile contractante. 

(5) Persoana care a formulat cerere potrivit prevederilor prezentului articol poate 

beneficia, la cerere, de facilități sub formă de reduceri, eșalonări sau amânări pentru 

plata taxelor judiciare de timbru datorate, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență 

a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și 

completările ulterioare.” 

 

36. La articolul 59, litera b) a alineatului (1) se modifică și va avea următorul 

conținut: 

„b) 8 zile, începând cu ziua următoare trimiterii deciziei de atribuire a contractului 

către ofertanţii/candidaţii interesaţi, prin orice mijloace de comunicare prevăzute de 

legislaţia privind achiziţiile publice, legislaţia privind achiziţiile sectoriale sau 

legislaţia privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, în cazul în care 

valoarea estimată a procedurii de achiziţie publică sau de concesiune este mai mică 

decât pragurile valorice în raport cu care este obligatorie transmiterea spre publicare 

către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunţurilor de participare, potrivit 

legislaţiei privind achiziţiile publice, legislaţiei privind achiziţiile sectoriale sau 

legislaţiei privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii.” 

 

37. La articolul 611, alineatele (1), (2), (5) – (7) se modifică și vor avea următorul 

conținut: 

„(1) Pentru soluționarea contestației formulate în condițiile art. 8 sub sancțiunea 

respingerii acesteia, persoana care se consideră vătămată trebuie să constituie în 
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termen de maxim 5 zile de la data sesizării Consiliului, o cauțiune stabilită după cum 

urmează: 

a) 2% din valoarea estimată a contractului, în cazul în care aceasta este mai mică decât 

pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările 

și completările ulterioare, art. 12 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, cu modificările și 

completările ulterioare, art. 11 alin. (1) din Legea nr. 100/2016, cu modificările și 

completările ulterioare, dar nu mai mult de 35.000 lei pentru contestatiile depuse in 

etapa prevazuta la art. 17 alin. (1), lit. a), respectiv nu mai mult de 88.000 lei pentru 

contestatiile depuse in etapa prevazuta la art. 17 alin. (1), lit. b); 

b) 2% din valoarea estimată a contractului, dacă aceasta este egală sau mai mare decât 

pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările 

și completările ulterioare, art. 12 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, cu modificările și 

completările ulterioare, art. 11 alin. (1) din Legea nr. 100/2016, cu modificările și 

completările ulterioare, dar nu mai mult de 220.000 lei pentru contestatiile depuse in 

etapa prevazuta la art. 17 alin. (1), lit. a), respectiv nu mai mult de 880.000 lei pentru 

contestatiile depuse in etapa prevazuta la art. 17 alin. (1), lit. b); 

2) În cazul unei proceduri de atribuire a acordului-cadru, prevederile alin. (1) se 

raportează la dublul valorii estimate a celui mai mare contract subsecvent ce se 

intenționează a se atribui în baza acordului-cadru respectiv. 

… 

(5) Cauțiunea se restituie celui care a depus-o, nu mai devreme de 30 de zile de la 

data rămânerii definitive a hotărârii CNSC. Cauțiunea nu se restituie celui care a depus-

o în măsura în care autoritatea contractantă face dovada că asupra acesteia a formulat 

cerere în fața instanței pentru plata despăgubirii cuvenite până la împlinirea 

termenului de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii. 

(6) Cererea de restituire se depune la CNSC și la autoritatea contractantă după 

expirarea termenului reglementat la alin. (5). Cu toate acestea, cauțiunea se restituie 

de îndată dacă autoritatea contractantă declară în mod expres că nu urmărește 

obligarea contestatorului care a constituit cauțiunea la despăgubiri pentru prejudiciile 

cauzate ca urmare a depunerii contestației.  In termen de 2 zile de la data solicitarii 

contestatorului sau a Consiliului autoritatea contractanta are obligatia  sa transmita 

raspunsul. 

(7) Consiliul, după caz, se pronunță asupra cererii de restituire a cauțiunii cu 

respectarea principiilor reglementate la art. 15, în termen de 5 zile, printr-o încheiere 

supusă plângerii la instanța competentă potrivit art. 32 alin. (1) sau (2) în termen de 

5 zile de la comunicare. Plângerea este suspensivă de executare.” 

 

38. La articolul 611, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alin. (21) 

și (22), cu următorul conținut: 

„(2¹) În cazul unei proceduri de atribuire împărțită pe loturi, prevederile alin. (1) se 

raportează la valoarea estimată a fiecărui lot contestat. 

(2²) În cazul în care procedura de atribuire a acordului-cadru este organizată pe loturi, 

prevederile alin. (1) se raportează la dublul valorii estimate a celui mai mare contract 
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subsecvent ce se intenționează a se atribui în baza acordului-cadru respectiv aferent 

fiecărui lot contestat.” 

 

39. Articolul 612 se abrogă. 

 

Art. V - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2017 privind  funcția  de  

control  ex  ante  al  procesului  de  atribuire  a contractelor/acordurilor-

cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și 

a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1004 din 18 

decembrie 2017, se modifică și se completează după cum urmează: 

 

1. La articolul 2, alineatul (1), litera h) se modifică și va avea următorul conținut: 

„h) control ex ante - control privind aspectele de calitate și aspectele de regularitate, 

așa cum sunt definite de prezenta ordonanță de urgență.” 

 

2. La articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul conținut: 

„(2) Termenele necesare ANAP pentru efectuarea controlului ex ante potrivit prezentei 

ordonanțe de urgență și normelor metodologice aferente, cu privire la emiterea 

avizului conform, precum și pentru derularea procedurii de conciliere, nu sunt incluse 

în termenele prevăzute pentru întocmirea raportului procedurii de către 

autoritățile/entitățile contractante potrivit Legii nr. 98/2016, Legii nr. 99/2016 și Legii 

nr. 100/2016.” 

 

3. La articolul 5, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul conținut: 

„(2) Controlul ex ante exercitat de ANAP potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de 

urgență vizează verificarea conformității cu dispozițiile legale aplicabile în domeniul 

achizițiilor publice/sectoriale/concesiuni, din punct de vedere al regularității și 

calității, pe bază de liste de verificare. 

(3) Controlul ex ante prevăzut la alin. (1) se exercită de ANAP în mod selectiv, pe baza 

unei metodologii de selecție, cu respectarea prevederilor art. 7 alin. (3).” 

 

4. La articolul 5, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (21), cu 

următorul conținut: 

”(21) Controlul ex ante prevăzut la alin. (2) este integral digitalizat, desfășurându-se 

prin mijloace electronice în toate fazele sale, fără a fi necesară deplasarea 

personalului ANAP desemnat în acest sens la sediul autorității contractante, cu 

excepția situațiilor în care procedurile de atribuire nu se desfășoară prin mijloace 

electronice.” 
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5. La articolul 6, alineatul (2) litera a) și alineatul (3) se modifică și vor avea 

următorul conținut: 

„(2) Controlul de calitate și regularitate ex ante al procesului de atribuire, prevăzut la 

alin. (1) lit. a), presupune: 

a) verificarea conformității cu dispozițiile legale în domeniul achizițiilor 

publice/sectoriale, respectiv concesiuni de servicii sau lucrări a documentației de 

atribuire, împreună cu strategia de contractare și celelalte documente ce o însoțesc, 

a anunțului de tip erată, precum și a propunerilor de răspuns ale autorității 

contractante la solicitările de clarificări formulate de operatorii economici și a oricăror 

informații suplimentare publicate de aceasta în relație cu respectiva documentație de 

atribuire, cu excepția studiului de fundamentare prevăzut la art. 229 din Legea nr. 

98/2016, cu modificările și completările ulterioare; 

… 

(3) Fac obiectul controlului ex ante toate procedurile de atribuire prevăzute la art. 2 

alin. (1) lit. g), cu excepția procedurilor prevăzute la art. 68 alin. (2) lit. b) și art. 104 

alin. (1) lit. c), alin. (5) lit. c) - d) și alin. (7) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și 

completările ulterioare, respectiv la art. 82 alin. (11), lit. b) și art. 117 alin. (1) lit. d), 

g), h), i) și j) din Legea nr. 99/2016.” 

 

6. La articolul 7, alineatul (3) se modifică și va avea următorul conținut: 

„(3) Metodologia de selecție trebuie să asigure realizarea controlului prevăzut la art. 

6 alin. (1) lit. a) pentru un procent de maximum 10% din totalul procedurilor de 

atribuire ce pot face obiectul controlului ex ante conform art. 6 alin. (3), aferente 

contractelor/acordurilor-cadru cu o valoare estimată mai mare decât pragul stabilit 

de legislație pentru realizarea achiziției directe, cu accent pe acelea aferente 

contractelor ce se încadrează în categoriile cu riscul cel mai mare, așa cum vor fi 

definite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.” 

 

7. La articolul 9, alineatul (1) se modifică și va avea următorul conținut: 

„(1) Autoritatea contractantă selectată în vederea realizării controlului ex ante va fi 

înștiințată anterior începerii activității de control, prin intermediul SEAP, în termen 

de 2 zile lucrătoare de la încărcarea documentației de atribuire în SEAP/transmiterea 

notificării privind intenția de a modifica contractul sau de a realiza o negociere fără 

publicare prealabilă.” 

 

8. La articolul 9, după alienatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (11), cu 

următorul conținut: 

„(11) În cazul înștiințărilor aferente verificării intențiilor de realizare a modificărilor 

contractuale și a negocierilor fără publicare/invitație prealabilă, acestea se vor 

transmite prin orice mijloace de comunicare prevăzute la cap. II secțiunea 5-a din 

Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, în caz că prevederile 
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art. 24 alin. (2) și (3) din prezenta ordonanță de urgență nu sunt 

operaționale/aplicabile.” 

 

9. La articolul 10 alineatul (1), partea introductivă și litera d) se modifică și vor 

avea următorul conținut: 

„(1) Autoritatea contractantă inițiatoare a procedurii de atribuire selectate pentru 

realizarea controlului ex ante are obligația de a pune la dispoziția ANAP, prin 

intermediul SEAP sau prin alte mijloace electronice dacă, din motive de natură 

tehnică, operatorul SEAP nu are posibilitatea transmiterii, următoarele informații 

și/sau documente: 

... 

d) copii ale documentelor prin care se formalizează deciziile comisiei de evaluare cu 

privire la declararea drept admise/respinse a candidaturilor/ofertelor, împreună cu 

justificările aferente, în termen de o zi lucrătoare de la întocmirea acestora;” 

 

10. La articolul 10, alineatul (2) se modifică și va avea următorul conținut: 

„(2) Autoritatea contractantă are obligația de a informa ANAP cu privire la măsurile 

de remediere întreprinse ca urmare a primirii avertismentului de integritate sau a 

notificării prevăzute la art. 7 alin. (6), în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii 

acestora.” 

 

11. Denumirea Secțiunii a 3-a de la Capitolul II se modifică și va avea următorul 

conținut: 

„Secțiunea a 3-a - Desfășurarea activității de control al documentației de atribuire, a 

anunțului de tip erată și a solicitărilor de clarificări/informații suplimentare” 

 

12. La articolul 11, partea introductivă de la alineatul (1), precum și litera a) și b) 

se modifică și vor avea următorul conținut: 

„(1) În desfășurarea activității de control ex ante din cadrul etapei prevăzute la art. 6 

alin. (2) lit. a), ANAP efectuează controlul de calitate și regularitate o singură dată, a: 

a) documentației de atribuire aferente procedurilor de atribuire selectate pentru 

verificare, înainte de transmiterea spre publicare a anunțului de participare/de 

participare simplificat/de concurs; 

b) anunțului de tip erată, aferent procedurilor de atribuire selectate, transmis de către 

autoritatea contractantă spre publicare în SEAP;” 

 

13.  La articolul 11, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin (11), cu 

următorul conținut: 
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„(11) În termen de 5 zile lucrtătoare de la publicarea anunțului de participare 

/anunțului de participare simplificat/anunțului de concesionare/anunțului de concurs, 

ANAP tramsite o adresă de înștiintare cu privire la implementarea măsurilor de 

remediere dispuse prin avizul conform condiționat emis de ANAP.”  

 

14.  La articolul 11, alineatele (2) și (3) se abrogă. 

 

15. La articolul 12 alineatul (1), partea introductivă și literele a) și d) se 

modifică și vor avea următorul conținut: 

„(1) În desfășurarea activității de control ex ante al procesului de evaluare a 

ofertelor/candidaturilor și atribuire a contractului, personalul ANAP efectuează 

controlul de calitate și regularitate a concluziilor și emite o singură dată, pe fiecare 

fază a acestui proces, un aviz conform astfel: 

a) componența comisiei de evaluare și concluziile comisiei de evaluare privind 

îndeplinirea condițiilor de formă aferente depunerii ofertelor/candidaturilor și a 

criteriilor de calificare/selecție de către ofertanți/candidați/subcontractanți/terți 

susținători conform informațiilor din DUAE; 

...  

d) concluziile comisiei de evaluare privind analiza documentelor-suport pentru 

îndeplinirea criteriilor de calificare/selecție prezentate de către candidații ce 

urmează a fi selectați conform regulilor prevăzute în documentația de atribuire în 

cadrul procedurilor care prevăd etapă de preselecție, respectiv de 

ofertantul/ofertanții ce urmează a fi declarat/declarați câștigător/câștigători în urma 

aplicării criteriului de atribuire, concluziile incluse în raportul procedurii de atribuire, 

precum si neconformitățile neremediate de la momentul inițierii controlului ex ante.” 

 

16. La articolul 12 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă litera, lit. e), 

cu următorul conținut: 

„e) concluziile finale al comisiei de evaluare privind analiza neconformităților 

constatate si neremediate din Avizele conform condiționate, anterior emise de ANAP.” 

 

17. La articolul 13, alineatul (1) se modifică și va avea următorul conținut: 

„(1) În desfășurarea activității de control prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. b), ANAP 

verifică documentele prin care se formalizează deciziile comisiei de evaluare cu privire 

la declararea drept admise/respinse a candidaturilor/ofertelor pentru fiecare fază a 

procesului de evaluare a ofertelor/candidaturilor aferentă procedurilor de atribuire 

selectate, inclusiv în ceea ce privește aplicarea criteriului de atribuire și stabilirea 

ofertantului/ofertanților câștigător/câștigători.” 

 

18. La articolul 14, după alineatul (1) se introduc cinci noi alineate, alin.  (11), 

alin. (12), alin. (13), alin. (14) și  alin. (15), cu următorul conținut: 



 

36 
 

”(11) Depășirea termenelor prevăzute pentru acordarea avizului conform, prevăzute în 

normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, 

echivalează cu acordarea tacită a avizului conform necondiționat pentru 

autoritatea/entitatea contractantă, respectiv a acelui tip de aviz conform pentru 

situațiile când nu se constată abateri cu privire la aspectele de calitate și/sau de 

regularitate cuprinse în listele de verificare. 

(12) Prevederile alin. (11) nu se aplică în cazul avizului conform emis potrivit 

dispozițiilor art. 12 alin. (1) lit. e).  

(13) În situația unui aviz tacit, autoritatea/entitatea contractantă poate solicita ANAP 

eliberarea unui document oficial prin care să se confirme faptul că nu a fost emis aviz 

conform în termenul prevăzut în normele metodologice de aplicare a prevederilor 

prezentei ordonanțe de urgență. 

(14) Nerespectarea de către personalul ANAP a termenelor prevăzute în normele 

metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență pentru 

emiterea avizului conform în urma controlului ex-ante constituie abatere disciplinară 

și se sancționează potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

(15) Avizul conform se emite în format electronic, cu semnătură electronică extinsă, 

bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare 

acreditat, fiind asimilat înscrisurilor cu valoare autentică și se publică în SEAP în ziua 

emiterii.” 

 

19. La articolul 14, alineatul (2) se abrogă. 

 

20. La articolul 14, alineatele (3), (4), (6) și (8) se modifică și vor avea următorul 

conținut: 

„(3) Autoritatea contractanta poate decide publicarea anunțului de 

participare/anunțului de participare simplificat/anunț de concesionare/anunț de 

concurs, cu sau fără remedierea abaterilor constatate de ANAP prin avizul conform 

condiționat emis ca rezultat al controlului ex ante exercitat în conformitate cu 

prevederile art.11, având obligația de a publica avizul conform emis. 

(4) Autoritatea contractanta poate decide să continuarea derulării procedurii de 

atribuire cu sau fără a remedia abaterile constatate de ANAP prin avizul conform 

condiționat, având obligația de a publica avizul conform  final odată cu publicarea 

raportului intermediar/raportului procedurii, respectiv în ziua transmiterii 

comunicărilor privind rezultatul selecției/rezultatul procedurii.  

.. 

(6) În cazul procedurilor de negociere fără publicare prealabilă, autoritatea 

contractantă are obligația de a publica în SEAP, avizul conform final, împreună cu un 

anunț de transparență și se comunică tuturor participanților la procedura de atribuire, 

împreună cu rezultatul procedurii. 
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(8) Nulitatea absolută a contractului încheiat ca urmare a unei proceduri de atribuire 

care a făcut obiectul controlului ex ante şi în care ANAP a emis un aviz conform final 

condiţionat, iar autoritatea contractantă a finalizat procedura de atribuire fără a 

remedia abaterile grave de la legislaţia aplicabilă constatate de ANAP, cu excepţia 

situaţiei prevăzute la art. 25 alin. (2), se constată de către instanţa de judecată, 

aceasta urmând a analiza pe fond argumentele aduse de autoritatea contractantă în 

cauză pentru ignorarea celor reţinute de ANAP prin respectivul avizul conform final 

conditionat; prevederile cap. VI secţiunea a 3-a din Legea nr. 101/2016 se aplică în 

mod corespunzător. 

 

21. La articolul 14, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alin. (71), cu 

următorul conținut: 

„(71) Avizul conform necondiţionat, avizul conform condiţionat, respectiv avizul 

conform final emis cu privire la raportul intermediar/raportul procedurii, se aprobă la 

nivel de structură de specialitate din cadrul ANAP responsabilă cu realizarea 

controlului ex ante.” 

 

22. La articolul 14, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alin (81), cu 

următorul conținut: 

„(81) În sensul alin. (8), abaterile grave reprezintă acele abateri de la legislația în 

domeniul achizițiilor publice/sectoriale/concesiunilor de lucrări și servicii care conduc 

la încălcarea principiilor prevăzute la art. 2 alin (2) din Legea nr. 98/2016, art. 2 alin 

(2) din Legea nr. 99/2016 și, respectiv, art. 2 alin (2) din Legea nr. 100/2016.” 

 

23. Articolul 15 se modifică și va avea următorul conținut: 

 

„Art. 15 - Procesul de control ex ante este limitat la aspectele verificate și constatate 

în baza listelor de verificare ale ANAP și nu exonerează de răspundere autoritatea 

contractantă în raport cu acțiunile și deciziile adoptate de aceasta în procesul de 

atribuire și/sau modificare a contractului în conformitate cu dispozițiile legale 

aplicabile.” 

 

24. Articolul 16 se modifică și va avea următorul conținut: 

„ În cazul în care autoritatea contractantă are obiecții cu privire la constatările și /sau 

măsurile de remediere dispuse, identificate de către ANAP ca urmare a activității de 

control ex ante al procesului de atribuire, se poate demara procedura de conciliere.” 

 

25. La articolul 18, literele a) și b) ale alineatului (3) se modifică și vor avea 

următorul conținut: 

„a) 5-10 zile lucrătoare de la data primirii solicitării de conciliere, dacă ANAP nu are 

nevoie de informații suplimentare de la autoritatea contractantă; 
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b) 3-5 zile lucrătoare de la data primirii ultimelor informații suplimentare de la 

autoritatea contractantă, dacă ANAP are nevoie de informații suplimentare.” 

  

26. La articolul 19, literele a) și b) ale alineatului (2) se modifică și vor avea 

următorul conținut: 

„a) constatările și/sau măsurile de remediere dispuse prin avizul conform condiționat 

emis inițial de controlul ex ante sunt menținute, în cazul respingerii cererii de 

conciliere; 

b) constatările și/sau măsurile de remediere dispuse de controlul ex ante vor fi 

modificate, parțial sau total, în conformitate cu soluția adoptată în decizia de 

conciliere, urmând ca ANAP să emită un nou aviz conform care îl va înlocui pe cel 

inițial, în cazul admiterii parțiale/admiterii cererii de conciliere.” 

 

27. La articolul 25 după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11) 

cu următorul conținut: 

„(11) Agenția Națională pentru Achiziții Publice  este scutită de plata taxei judiciare 

de timbru în cazul în care, în temeiul alin. (1), solicită anularea unui contract de 

achiziție publică sau exercită o cale de atac.” 

 

28. La articolul 26, alineatul (1) litera a) se abrogă. 

 

Art. VI - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2015 privind înființarea, 

organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, 

aprobată prin Legea nr. 244/2015, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 362 din 26 mai 2015, cu modificările și 

completările ulterioare, se modifică și se completează după cum 

urmează: 

 

1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul conținut: 

„(2) Agenția Națională pentru Achiziții Publice, denumită în continuare ANAP, se 

înființează ca instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Secretariatului 

General al Guvernului. prin preluarea atribuțiilor, activității, a posturilor și a 

personalului de la Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea 

Achizițiilor Publice, denumită în continuare ANRMAP, de la Unitatea pentru 

coordonarea și verificarea achizițiilor publice din cadrul Ministerului Finanțelor 

Publice, denumită în continuare UCVAP, și de la compartimentele de verificare a 

achizițiilor publice din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice.” 

 

2.  La articolul 3 se introduc două litere, lit. b1)și lit. f1), cu următorul conținut: 

„b1) elaborarea și implementarea, în colaborare cu alte instituții implicate în domeniu, 

a documentelor de politică publică, strategiilor guvernamentale, planurilor, 
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programelor și metodologiilor în domeniul achizițiilor publice, în conformitate cu 

Programul de guvernare și politica la nivelul Uniunii Europene, adoptate, după caz, 

prin hotărâre de Guvern; 

f1) elaborarea și implementarea, în colaborare cu alte instituții cu atribuții în domeniul 

achizițiilor publice, a Planului privind profesionalizarea în domeniul achizițiilor 

publice, adoptat prin hotărâre de Guvern;” 

 

3.  La articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul conținut: 

„(1) ANAP este condusă de un președinte cu rang de secretar de stat, numit și eliberat 

din funcție prin decizie a prim-ministrului, la propunerea secretarului general al 

Guvernului.” 

 

4. La articolul 5, alineatele (11) și (7) se modifică și vor avea următorul 

conținut: 

„(11) La nivelul ANAP funcționează un comitet decizional format cel puțin din 

reprezentanții funcțiilor de reglementare, monitorizare, control ex-ante, supervizare 

și conciliere, nominalizați prin ordin al președintelui ANAP. 

… 

(7) Finanțarea ANAP se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului 

General al Guvernului.” 

 

Art. VII - Anexa VIII din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificările și completările 

ulterioare, se completează după cum urmează: 

1. La Capitolul I, litera A, punctul I, după punctul 42 de la Notă se introduce un nou 

punct, pct. 4³, cu următorul conținut: 

„(4³) Prevederile pct. 3 și 4 se aplică în mod corespunzător și funcționarilor publici din 

cadrul Agenției Naționale pentru Achiziții Publice.” 

2. La capitolul II, litera A, punctul I, după punctul 5 de la Notă se introduce un nou 

punct, pct. 6, cu următorul conținut: 

„(6) Prevederile pct. 3 și 4 se aplică în mod corespunzător și personalului contractual 

din cadrul Agenției Naționale pentru Achiziții Publice.” 

 

Art. VIII – (1) Procedurile de atribuire în curs de desfășurare la data intrării în vigoare 

a prezentei ordonanțe de urgență rămân supuse legislației în vigoare la data inițierii 

acestora. 

(2) Prin procedură de atribuire în curs de desfășurare se înțelege orice procedură 

pentru care s-a transmis un anunț de participare, un anunț de participare simplificat, 
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o invitație de participare sau, după caz,a unui anunț de concesionare  până la data 

intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. 

(3) Contestațiile, procesele și cererile aflate în curs de soluționare în fața Consiliului 

National pentru Soluționarea Contestațiilor sau, după caz, a instanțelor judecătorești 

la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență continuă să se judece în 

condițiile și cu procedura prevăzute de legea în vigoare la data la care au fost începute. 

(4) Termenul de contestare/cale de atac început la momentul intrării in vigoare a 

prezentului act normativ se supune legii in vigoare la momentul la care a început sa 

curgă termenul. 

(5) Operatorul SEAP are obligația de a lua măsurile necesare pentru a adapta sistemul 

electronic în vederea implementării măsurilor necesare ca urmare a prevederilor 

prezentei ordonanțe de urgență în 30 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a 

prezentei ordonanțe de urgență. 

 

Art. IX -  (1) Autoritatea pentru Digitalizarea României are obligația de a asigura 

operaționalizarea și utilizarea mecanismului informatic pentru proceduri simplificate, 

prevăzut la art. I pct. 1, respectiv la art. II pct. 1, precum și operaționalizarea secțiunii 

dedicate publicării modificărilor contractuale, prevăzută la art. I pct. 23, respectiv 

art. II pct. 23, în termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe 

de urgență. 
(2) Autoritatea pentru Digitalizarea României are obligația de a asigura 
operaționalizarea controlului ex-ante digitalizat, în termen de 120 de zile de la 
intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, astfel încât acest control să se 
poată desfășura integral, în toate etapele sale prin mijloace electronice. 
 
 
Art. X - La propunerea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, 
se aprobă prin hotărâre a Guvernului mecanismul pentru crearea și utilizarea bazei de 
date cu utilaje și echipamente de care pot dispune operatorii economici care 
desfășoară activități în domeniul proiectelor de infrastructură, în termen de 90 de zile 
de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. 
 
 
Art. XI – Prin ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor se 
aprobă metodologia de elaborare a listei oficiale a operatorilor economici agreați în 
domeniul proiectelor de infrastructură aflate în competența Ministerului 
Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, în termen de 30 de zile de la intrarea 
în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  
 
 
Art. XII – Prin ordin al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației se 
aprobă metodologia de elaborare a listei oficiale a operatorilor economici agreați în 
domeniul proiectelor de infrastructură aflate în competența Ministerului Lucrărilor 
Publice, Dezvoltării și Administrației, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare 
a prezentei ordonanțe de urgență. 
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ART. XIII - (1) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe 
de urgenţă, prin hotărâre a Guvernului se suplimentează numărul de posturi pentru 
instanţele judecătoreşti cu 25 de posturi de grefier, 15 posturi fiind repartizate Curţii 
de Apel Bucureşti şi 10 posturi Tribunalului Bucureşti. Aceste posturi vor fi alocate 
exclusiv completurilor specializate în achiziţii publice care soluţionează cereri ce 
corespund tipurilor de acţiuni prevăzute de Legea nr. 101/2016, cu modificările şi 
completările ulterioare, în special celor care pun în discuţie fonduri europene. 
(2) În situaţia în care, la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la 
alin. (1), în bugetul ordonatorului principal de credite nu sunt prevăzute fonduri pentru 
finanţarea posturilor respective, finanţarea acestora se va realiza din Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, până la data primei rectificări bugetare. 
(3) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă în bugetul de stat 
modificările ce decurg din aplicarea prevederilor alineatului (1). 
 
Art. XIV – La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se abrogă 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2020 pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice, publicată în 
Monitorul Oficial  al României nr. 106 din 12 februarie 2020. 
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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 
 

 

 
Secţiunea 1 

Titlul actului normativ 
 

Ordonanță de urgență a Gurvernului privind unele măsuri în domeniul achizițiilor publice 
 

 

 

 
Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 
 

1. Descrierea situaţiei actuale I. A.N.A.P. este instituția ce asigură elaborarea politicilor și a legislației 
în domeniul achizițiilor publice, în conformitate cu legislația europeană. 
În data de 26 mai 2016, a intrat în vigoare noul pachet legislativ în 
domeniul achizițiilor publice, compus din trei legi (Legea nr. 98/2016 
privind achizițiile publice, Legea nr. 99/2016 privind achizițiile 
sectoriale,  și, respectiv, Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de 
lucrări și concesiunile de servicii), care transpun în legislația națională 
prevederile noilor Directive europene în materie (adoptate la nivelul 
anului 2014), precum și Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de 
atac în domeniul achizițiilor publice, care este complementară 
celorlalte trei. 
Totodată, prin prezentul proiect de ordonanță de urgență se urmărește 
eficientizarea și flexibilizarea procesului de control ex ante exercitat de 
A.N.A.P., concomitent cu asigurarea stabilității și predictibilității acestui 
proces. 
De asemenea, prin prezentul proiect de ordonanță de urgență se 
urmărește o claritate mai mare a textului respectivelor acte normative, 
precum și o mai bună corelare cu sensul urmărit de legislația europeană 
în domeniul achizițiilor publice. 
Nu în ultimul rând, în anul 2018, la nivel european s-a efectuat o analiză 
a modului în care statele membre ale UE au transpus Directivele mai 
sus menționate, iar în data de 24.01.2019, Comisia Europeană a 
aprobat declanșarea unei acțiuni în constatarea neîndeplinirii 
obligațiilor (punere în întârziere) în cauza 2018/2277 – privind 
neconformitatea punerii în aplicare a Directivelor 2014/23/UE privind 
atribuirea contractelor de concesiune, 2014/24/UE privind achizițiile 
publice, 2014/25/UE privind achizițiile sectoriale pentru mai multe 
state, inclusiv România. Comisia Europeană a identificat ca fiind 
neconformă transpunerea următoarelor articole: 
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- art. 41 alin. (2) și (3) din Directiva 2014/23/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea 
contractelor de concesiune ; 
- art. 41 paragraful al treilea, art. 57 alin. (6) și prima parte a art. 72 alin. 
(4) din Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului 
din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a 
Directivei 2004/18/CE; 
- prima parte a art. 89 alin. (4) din Directiva 2014/25/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind 
achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în 
sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și de 
abrogare a Directivei 2004/17/CΕ. 
Totodată, reprezentanții Comisiei Europene au făcut referire la 
transpunerea necorespunzătoare a art. 38 alin. (8) primul paragraf din 
Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 
februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune, 
transpunere necorespunzătoare cauzată de o eroare a serviciilor de 
traducere a Comisiei Europene, aspect care a condus la diferențe de 
text între variantele română, engleză și franceză ale Directivei 
respective.  
De asemenea, proiectul de act normativ are ca scop și îndreptarea unor 
erori în ceea ce privește sintagmele utilizate în Legea nr. 100/2016 
privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. Propunerea 
legislativa are în vedere necesitatea adoptării unor măsuri urgente 
pentru perfecționarea și flexibilizarea sistemului achizițiilor publice, 
respectiv Consolidarea și extinderea controlului ex ante pentru 
securizarea procedurilor de achiziții, inclusiv a celor finanțate din 
fonduri  europene, predictibilitatea duratei procedurilor de achiziție 
publică, precum și asigurarea judecării cu precădere a litigiilor în 
domeniul achizițiilor publice, în caz contrar existând riscul diminuării 
gradului de cheltuire a fondurilor alocate, inclusiv a fondurilor 
europene. 
 
II. În conformitate cu art. 82 din Directiva 2014/24/UE privind achizițiile 
publice, „Comisia poate solicita statelor membre, cel mult o dată la trei 
ani, să furnizeze informații privind punerea în practică a politilor 
naționale strategice de achiziții publice”. 
Potrivit prevederilor O.U.G. nr. 13/2015, ANAP are ca atribuție 
elaborarea politicilor şi a legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice, în 
conformitate cu legislaţia europeană şi asigurarea interpretărilor 
unitare în domeniu, pentru care are drept de iniţiativă legislativă. 
Aceste prevederi nu precizează însă modul concret prin care ANAP 
poate promova politica în domeniul achizițiilor publice, motiv pentru 
care Agenția nu își poate realiza corespunzător atribuția prevăzută de 
lege. 
În luna octombrie 2017 Comisia Europeană a publicat prima 
recomandare în domeniul profesionalizării care trasează direcţiile pe 
care trebuie să le urmeze Statele Membre şi care vine să întărească 
importanţa măsurilor luate de ANAP  - C (20176654)/03.10.2017. 
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De asemenea, prin adresa ARES (2018)48915/19.03.2018, Comisia 
Europeană a comunicat României ridicarea condiţionalităţii ex ante şi a 
făcut recomandări cu privire la importanţa continuării demersurilor în 
domeniul profesionalizării. Totodată în Raportul de ţară din anul 2018 
privind România, Comisia recomandă că pentru sustenabilitatea 
măsurilor din Strategia Naţională în domeniul achiziţiilor publice sunt 
necesare progrese suplimentare în ceea ce priveşte  profesionalizarea. 
 
III. Proiectele de infrastructură sunt investiții publice de importanță 
strategică pentru România, care asigură creșterea calității vieții, 
conectivitatea cu coridoarele de transport transeuropene și creșterea 
mobilității populației și a mărfurilor. Întârzierea implementării 
proiectelor de infrastructură are impact direct asupra pierderii de sume 
alocate României prin Programul Operațional Infrastructură Mare, 
context care impune reglementarea în regim de urgență a unor măsuri 
pentru diminuarea acestei categorii de risc. 
Pregătirea, elaborarea și aprobarea documentațiilor tehnico-
economice pentru proiectele de infrastructură din domenii de 
importanță strategică pentru România cum sunt: infrastructura de 
transport de interes național, apă și apă uzată, managementul 
deșeurilor, dezvoltarea urbană, regenerarea urbană și infrastructura de 
transport de interes local, fără a se limita la aceste domenii, necesită 
perioade de timp de aproximativ 2-3 ani.  
Bugetul alocat României din fonduri europene pentru proiecte de 
infrastructură în perioada de programare 2014-2020 este de 
aproximativ 17,4 miliarde de euro. 
Pentru anul 2020 riscul de dezangajare la nivelul tuturor programelor 
operaționale este în valoare de 2.154,81 milioane euro. Cele mai mari 
valori ale riscului de dezangajare sunt înregistrate la nivelul 
Programului Operațional Infrastructură Mare cu valoarea de 778,17 mil 
euro, la nivelul Programului Operațional Regional cu valoarea de 
740,13 mil euro și, respectiv, la nivelul Programului Operațional Capital 
Uman cu o valoare de 382,16 mil euro. Riscul de dezangajare 
acționează imediat la sfârșitul anului calendaristic prin dezangajarea 
sumelor din bugetul alocat României. 
Acest risc este concentrat în cea mai mare parte în zona proiectelor de 
infrastructură de transport, energie, mediu și în zona proiectelor de 
dezvoltare regională, iar pentru acest tip de proiecte specifice trebuie 
luate măsuri urgente în domeniul achizițiilor pentru a lansa și finaliza 
cu succes procedurile de achiziție și a preîntâmpina eventualele blocaje 
în implementarea proiectelor, cu impact asupra riscului de 
dezangajare. 
Această categorie de măsuri specifice proiectelor de infrastructură 
produce efecte după un interval de timp între 6 luni – 12 luni, ceea ce 
ar pune în pericol buna implementare a proiectelor și ar întârzia 
măsurile necesare pentru evitarea riscului de dezangajare pentru anul 
calendaristic 2020. 
Măsurile dispuse trebuie să aibă o aplicabilitate imediată deoarece  
această categorie de proiecte de infrastructură este sezonieră, iar 
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implementarea are loc pe perioada lunilor martie 2020  – noiembrie 
2020, fiind dependentă de starea vremii, aspect care influențează și 
fluxul rambursării fondurilor europene, astfel încât este esențială 
încheierea contractelor de achiziție publică în cele mai scurte termene 
și digitalizarea controlului ex-ante, astfel încât acest control să nu 
genereze întârzieri pe parcursul derulării etapelor procedurilor de 
achiziții publice, luând totodată în considerare necesitatea de prevenire 
a neregulilor și a fraudelor. 
Având în vedere măsurile luate la nivelul întregii Uniuni Europene, 
precum și la nivelul României, în contextul epidemiei de coronavirus 
COVID 19, prin instituirea stării alertă prin Legea nr. 55/2020, precum 
și faptul că la această dată se estimează că, din cauza restricțiilor pentru 
limitarea răspândirii coronavirusului, se vor produce efecte și după 
încetarea stării de alertă, astfel că va exista un impact negativ asupra 
implementării contractelor de lucrări, care va conduce în mod implicit 
la creșterea riscului de dezangajare, aceasta constituind o situație 
extraordinară care necesită luarea de măsuri urgente. 
Ținând cont de reglementările legale în vigoare, interne și 
internaționale, și de necesitatea asigurării cadrului legal și a condițiilor 
necesare realizării obiectivelor și a obligațiilor asumate de România în 
contextul actual, se impune reglementarea în regim de urgență a unor 
măsuri specifice pentru implementarea proiectelor de infrastructură, 
cu finanțare din fonduri europene în vederea evitării riscului de 
dezangajare pentru anul 2020, precum și de modificare și completare a 
unor acte normative. 
Din perspectiva achizițiilor publice/sectoriale, etapă esențială în 
implementarea proiectelor de infrastructură cu finanțare din fonduri 
europene, este necesară reglementarea urgentă a următoarelor 
aspecte principale, astfel încât să se poată asigura prevenirea unor 
întârzieri, recuperarea întârzierilor deja apărute și prevenirea 
neregulilor. 
Totodata, referitor la soluționarea contestațiilor, în condițiile creșterii 
volumului de activitate al completurilor specializate în materia 
achiziţiilor publice, este necesară instituirea de măsuri în vederea 
asigurării în continuare a scopului inițial al reglementării, respectiv 
celerizarea procedurilor de achiziții publice, respectarea termenelor de 
implementare și judecarea rapidă a litigiilor. O situație deosebită din 
acest punct de vedere există la Curtea de Apel București, unde sunt 5 
completuri specializate în materia achizițiilor publice. Judecătorii 
cărora le sunt repartizate cauze având ca obiect achiziții publice 
soluționează și alte tipuri de cauze în materia contenciosului 
administrativ și fiscal, datorită volumului mare de dosare în această 
materie. Numărul posturilor de grefier este insuficient, în materia 
contenciosului administativ încărcătura medie de dosare fiind, în anul 
2018, de 1026 cauze/grefier, mult peste încărcătura medie la nivelul 
acestei instanțe care este de 826 cauze/grefier.  
De asemenea, la Tribunalul București, numărul de judecători a crescut 
odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 101/2016, dar nu s-a prevăzut și 
o schemă de grefieri corespunzătoare numărului de posturi de 
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judecători. La nivel național, cele mai multe dosare având ca obiect 
achiziții publice au fost înregistrate la Tribunalul București (374 dosare 
în 2018, în timp ce tribunalul următor ca număr de dosare este 
Tribunalul Brașov – 92 de dosare). Situația statistică relevă faptul că pe 
ambele paliere – încărcătură și complexitate - doar Secția a II-a 
Contencios Administrativ și Fiscal a Tribunalului București acoperă între 
¼ și 1/3 din ponderea acestor cauze la nivelul întregii țări, restul 
împărțindu-se între celelalte tribunale.  
Raportul număr de dosare/grefier relevă faptul că se menține un grad 
extrem de ridicat de încărcătură pe grefier, în condițiile în care 
gestionarea unui dosar înseamnă o multitudine de acte complexe, 
multe desfășurându-se în afara programului normal de 8 ore/zi. 
Lipsa de personal coroborată cu complexitatea permanentă a acestor 
litigii și creșterea volumului de activitate conduce la depășirea 
termenelor prevăzute de lege, personalul făcând eforturi pentru 
gestionarea cu celeritate a acestor cauze.  
Lipsa grefierilor de ședință influențează calitatea actului de justiție, 
neexistând nici posibilitatea redistribuirii personalului auxiliar, o parte 
din grefierii de ședință îndeplinind și atribuții de grefieri arhivari  sau 
registratori. 
Astfel, sunt necesare și urgente modificări/completări ale legislației în 
domeniul achizițiilor publice/sectoriale în acest sens. 

1ˆ1 Proiecte de acte normative care 
transpun legislația comunitară sau creează 
cadrul pentru aplicarea directă a acesteia 

Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 
februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune, publicată 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 94 din 28 martie 2014 
Directiva  2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 
februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 
2004/18/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 
94 din 28 martie 2014. 
Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 
februarie 2014 privind achizițiile efectuate de entitățile care își 
desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și 
serviciilor poștale și de abrogare a Directivei 2004/17/CΕ, publicată în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 94 din 28 martie 2014. 

2. Schimbări preconizate În ceea ce privește Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice: 
Clarificarea, prin introducererea unui nou alineat la articolul 57, a 
aspectului referitor la confidențialitatea ofertelor sau a elementelor 
componente ale acestora, raportat la faptul că nu se justifică de către 
operatorii economici participanți la procedura de atribuire 
confidențialitatea. 
Modificarea art. 165 în vederea clarificării și eliminării situațiilor 
artificiale de excludere de la o procedură de atribuire în ceea ce 
privește plata taxelor și impozitelor. 
De asemenea, schimbările preconizate sunt legate de transpunerea 
corectă și completă a art. 41 paragraful al treilea, art. 57 alin. (6) și 
prima parte a art. 72 alin. (4) din Directiva 2014/24/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice 
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și de abrogare a Directivei 2004/18/CE, prevederi care au în vedere 
următoarele aspecte: 
- justificarea de către autoritatea contractantă a măsurilor pe care 
aceasta le ia pentru a se asigura că participarea unui candidat/ofertant 
la procedura de atribuire nu este de natură a denatura concurența în 
conformitate cu prevederile art. 140 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, 
justificare care se realizează în raportul procedurii. 
- candidații sau ofertanții trebuie să aibă posibilitatea de a demonstra 
că implicarea lor în pregătirea procedurii de achiziție nu poate denatura 
concurența, înainte de orice excludere; 
- în cazul în care operatorii economici se află într-una dintre situațiile 
stipulate la art. 164 și 167, aceștia pot lua măsuri de remediere a 
situației, măsuri care vor fi evaluate de către autoritatea contractantă 
ținându-se seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale 
infracțiunii sau abaterii, iar dacă măsurile respective sunt considerate 
insuficiente de către autoritatea contractantă, aceasta transmite 
operatorului economic o expunere a motivelor respectivei decizii. 
- o modificare a unui contract de achiziție publică/acord-cadru pe 
perioada de valabilitate este considerată modificare substanțială în 
atunci când, prin această modificare, contractul/acordul-cadru prezintă 
caracteristici care diferă în mod substanțial de cele ale documentului 
inițial. 
De asemenea, o modificare care se impune pentru a urgenta procesul 
de achiziție publică și pentru eliminarea blocajelșor cu caracter 
subiectiv este impunerea unor termene fixe de evaluare a ofertelor, 
detaliate pe tipuri de proceduri, precum și introducerea obligația 
autorității contractante de a sancționa persoanele care se găsesc 
vinovate de tergiversarea atribuirii contractului de achiziție publică. 
 

În ceea ce privește Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale: 
În ceea ce privește Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale 
schimbările preconizate sunt legate de transpunerea corectă și 
completă a art. 59 paragraful al treilea, art. 80 alin. (1) și prima parte a 
art. 89 alin. (4) din Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile efectuate de 
entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, 
transporturilor și serviciilor poștale și de abrogare a Directivei 
2004/17/CΕ, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 
94 din 28 martie 2014, prevederi care au în vedere următoarele 
aspecte: 
- justificarea de către autoritatea contractantă a măsurilor pe care 
aceasta le ia pentru a se asigura că participarea unui candidat/ofertant 
la procedura de atribuire nu este de natură a denatura concurența în 
conformitate cu prevederile art. 149 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, 
justificare care se realizează în raportul procedurii. 
- candidații sau ofertanții trebuie să aibă posibilitatea de a demonstra 
că implicarea lor în pregătirea procedurii de achiziție nu poate denatura 
concurența, înainte de orice excludere; 
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- în cazul în care operatorii economici se află într-una dintre situațiile 
stipulate la art. 177, 178 și 180, aceștia pot lua măsuri de remediere a 
situației, măsuri care vor fi evaluate de către autoritatea contractantă 
ținându-se seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale 
infracțiunii sau abaterii, iar dacă măsurile respective sunt considerate 
insuficiente de către autoritatea contractantă, aceasta transmite 
operatorului economic o expunere a motivelor respectivei decizii. 
- o modificare a unui contract de achiziție sectorială/acord-cadru pe 
perioada de valabilitate este considerată modificare substanțială în 
atunci când, prin această modificare, contractul/acordul-cadru prezintă 
caracteristici care diferă în mod substanțial de cele ale documentului 
inițial. 
Modificarea art. 178 în vederea clarificării și eliminării situațiilor 
artificiale de excludere de la o procedură de atribuire în ceea ce 
privește plata taxelor și impozitelor. 
Clarificarea, prin introducererea unui nou alineat la articolul 70, a 
aspectului referitor la confidențialitatea ofertelor sau a elementelor 
componente ale acestora, raportat la faptul că nu se justifică de către 
operatorii economici participanți la procedura de atribuire 
confidențialitatea. 
De asemenea, o modificare care se impune pentru a urgenta procesul 
de achiziție publică și pentru eliminarea blocajelșor cu caracter 
subiectiv este impunerea unor termene fixe de evaluare a ofertelor, 
detaliate pe tipuri de proceduri, precum și introducerea obligația 
autorității contractante de a sancționa persoanele care se găsesc 
vinovate de tergiversarea atribuirii contractului de achiziție publică. 
Totodată, se completează articolul 37 alineatul (3) cu o nouă litereă în 
vederea exceptării de la aplicarea legii a contractelor ce au ca obiect 
servicii de certificare și autentificare a documentelor care sunt prestate 
de notari publici potrivit dispozițiilor legale, în vederea conformării cu 
prevederilor directivei europene. 
 
 
În ceea ce privește Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări 
și concesiunile de servicii: 
Schimbările preconizate în cazul Legii nr. 100/2016 sunt legate de 
transpunerea corectă și completă a art. 38 alin. (8) primul paragraf și 
41 alin. (2) și (3) din Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de 
concesiune, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 
94 din 28 martie 2014, prevederi care vizează stabilirea obligativității 
de excludere dintr-o procedură de atribuire în anumite situații, precum 
și stabilirea criteriilor de atribuire a unui contract de concesiune, în 
sensul că autoritatea contractantă nu trebuie să aibă o libertate de 
alegere nelimitată a acestor criterii. Totodată, în cazul în care criteriile 
de atribuire au fost publicate la momentul publicării anunțului de 
concesionare, iar ordinea de importanță a acestora este necesar a se 
modifica pentru a se ține seama de o soluție inovatoare ofertată, 
autoritatea sau entitatea contractantă publică un nou anunț de 
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concesionare, cu respectarea termenelor minime prevăzute de 
legislație. Totodată, această modificare nu trebuie să conducă la 
discriminare. De asemenea, au fost clarificate anumite sintagme legate 
de diferența dintre autorități și entități contractante. 
 
În ceea ce privește Legea nr. 101/2016: 
Clarificarea a ceea ce înseamnă act al autorității contractante de la art. 
3 alin. (1) lit. a) prin precizarea clară că achiziția directă nu intră în 
competența CNSC de soluționare a contestațiilor. 
Se modifică prevederile legii astfel încât la nivelul acesteia să existe 
doar termene in zile calendaristice, fiind modificate termenele din zile 
lucratoare in zile  calendaristice. 
Este necesară modificarea alineatului (5) de la art. 4 pentru acuratețea 
textului și corelarea cu prevederile art. 521 din cadrul proiectul de lege. 
Termenul prevăzut la alin. (1) lit. b) de la art. 8 se modifică, motivat de 
faptul că termenul de 5 zile calendaristice s-a dovedit a fi in practica un 
impediment in a depune contestatii intrucat daca comunicarea 
rezultatului este realizata intr-o zi de vineri, deja din 5 zile 2 sunt 
pierdute cu weekend-ul, motiv pentru care intrucat s-au modificat 
toate termenele din Legea 101 astfel încât sa fie calendaristice s-a marit 
termenul de depunere contestatii in cazul procedurilor care nu sunt cu 
plublicare in JOUE pentru a acorda un tratament corect in ceea ce 
priveste posibilitatea reala de a depune contestatie. 
La articolul 8 se introduce un nou alineat pentru pentru aplicarea 
corespunzătoare a principiului transparenței și pentru stabilirea în mod 
expres a termenului de la care începe să curgă termenul de depunere a 
contestațiilor formulate împotriva documentației de atribuire publicată 
în SEAP, prevedere care anterior de OUG nr. 45/2018 se regăsea la art. 
6 alin. (3) Legea nr. 101/2016 în prezent abrogat. 
Alineatul (2) de la articolul 9 se impune a fi modificat pentru a da 
eficientă principiului „probatio incumbit ei qui dicit, non qui negat”, în 
sensul că sarcina probei revine aceluia care afirmă ceva, și nu aceluia 
care neagă. 
Alineatul (4) de la articolul 9 se impune a fi modificat pentru 
concordanta cu art. 59 alin. (4) din Legea 101/2016 – astfel incat sa se 
inteleaga ca termenul de asteptare nu este intrerupt de solutionarea 
contestatiei – deci ca autoritatea contractanta poate semna contractul 
imediat ce are decizia CNSC favorabila ei, intrucat pe perioada 
solutionarii contestatiei de catre CNSC s-a implit si termenul de 
asteptare. 
Alin. (1) al art. 17 se modifică pentru corelare terminologie Lege 98 si 
lege 99 – solicitari de participare in loc de candidaturi si reglementarea 
si pentru concursul de solutii unde se depun proiecte. 
La art. 17 după alin. (3) se introduce un nou alineat, alin. (4) pentru 
asigurarea celerității. 
Art. 19 alin. (1) se modifică pentru corelare cu modificarea adusa Legii 
nr. 98/2016 si Legii nr. 99/2016  potrivit careia informațiile indicate de 
operatorii economici ca fiind confidențiale, inclusiv secrete tehnice sau 
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comerciale și elementele confidențiale ale ofertelor, trebuie să fie 
însoțite de dovada care le conferă caracterul de confidențialitate. 
Art. 27 alin. (9) se modifică pentru corelare cu modificarea adusa Legii 
nr. 98/2016 si Legii nr. 99/2016  potrivit careia informațiile indicate de 
operatorii economici ca fiind confidențiale, inclusiv secrete tehnice sau 
comerciale și elementele confidențiale ale ofertelor, trebuie să fie 
însoțite de dovada care le conferă caracterul de confidențialitate. 
Art. 27 alin. (11) pentru corelare cu modificarea adusa Legii nr. 98/2016 
si Legii nr. 99/2016  potrivit careia informațiile indicate de operatorii 
economici ca fiind confidențiale, inclusiv secrete tehnice sau 
comerciale și elementele confidențiale ale ofertelor, trebuie să fie 
însoțite de dovada care le conferă caracterul de confidențialitate. 
Art. 31 alin. (1) si (2) se modifică prin introducerea sanctiunii respingerii 
plangerii ca tardiva daca nu este comunicata corect – pentru echitate și 
corelare între cele două alineate. 
Art. 34 alin. (2) se modifică în sensul că se introduce expres ca se va da 
un termen diferit pentru solutionarea pe fond – majoritatea instantelor 
asa fac, dar pt a evita situatia in care nu se acorda termen pentru a 
putea pregati sustinerea solutionarii pe fond a contestatiei. 
 Art. 34 alin. (3) se modifică pentru a evita interpretarile cu privire la 
cine si daca trebuie sa se solicite aplicarea dispozitiilor art. 58-60, astfel 
incat sa fie evident ca instanta o poate face fara sa i se solicite.  
Art. 34 alin. (4) se modifică în sensul că se introduce expres ca se va da 
un termen diferit pentru solutionarea pe fond – majoritatea instantelor 
asa fac, dar pt a evita situatia in care nu se acorda termen pentru a 
putea pregati sustinerea solutionarii pe fond a contestatiei. 

După art. 36 se introduce un nou articol, art. 361 pentru a se evidenția 
ca dacă se plateste cautiune nu mai trebuie platita si taxa de timbru. 
ART. 47 alin. (1) lit. e) se modifică pentru corelare cu art. 101 din Legea 
161/2003 – ANI (incompatibilitati magistrati). 
Art. 50 alin. (7) se modifică pentru celeritate in solutionarea dosarului. 
La art. 50 după alin. (10) se introduc două noi alineate, alin. (11) și alin. 
(12) pentru a se clarifica faptul că, contestațiile se conexează chiar si 
atunci cand avem mai multe loturi – pentru a evita decizii neunitare 
pentru aceeasi speta. 
Art. 501 alin. (2) se abroga avand in vedere reglementarea de la art. 50 
alin. (2). 
Art. 501 alin. (4) se modifică pentru claritate – sa se inteleaga ca pot fi 
transmise in oricare din cele trei modalitati, fara ca transmiterea prin 
posta sa fie obligatorie. 
Art. 51 alin. (5) se modifică în sensul că se introduce expres ca se va da 
un termen diferit pentru solutionarea pe fond – majoritatea instantelor 
asa fac, dar pt a evita situatia in care nu se acorda termen pentru a 
putea pregati sustinerea solutionarii pe fond a contestatiei. 
Art. 53 alin. (1) se modifică în sensul că se introduce doar pentru 
derulare/executare contract posibilitatea de a alege sectia de 
contencios administrativ in functie fie de sediul autoritatii, fie de 
sediul/domiciliul reclamantului – pentru a putea merge pe solutionare 



 

51 
 

mult mai rapida in Bucuresti atunci cand autoritatea este din provincie 
dar reclamantul are sediul/domiciliul in Bucuresti. 

După alin. (1) al articolului 53 se introduce un nou alineat, alin. (11) prin 
care se introduce tribunalul in loc de instanta civila de drept comun, se 
elimină judecatoria pt valori pana intr-un milion. Pentru a exista unitate 
în soluționare trebuie sa fie toate la tribunal (nu si Curte). 
Art. 55 alin. (5) se modifică în sensul că se introduce expres ca se va da 
un termen diferit pentru solutionarea pe fond – majoritatea instantelor 
asa fac, dar pt a evita situatia in care nu se acorda termen pentru a 
putea pregati sustinerea solutionarii pe fond a contestatiei. 
Art. 56 se modifică astfel încât sa vizeze doar litigiile legate de derularea 
contractului. 

Art. 59 alin. (1), lit. b) pentru corelare cu modificarea termenului de 
depunere contestatie in cadrul procedurilor care nu sunt cu plublicare 
in JOUE pentru a acorda un tratament corect in ceea ce priveste 
posibilitatea reala de a depune contestatie, corelat cu marirea 
termenului de asteptare de la 6 la 8 zile pentru a evita semnarea 
contractului inainte de expirarea noului termen de contestare de 7 zile 
(in loc de 5). 
Modificarea art. 611 este necesară pentru clarificarea textului de lege. 
Raportat la practica CNSC care permite constituirea ulterioară a 
cauțiunii se impune stabilirea unui termen limită calculat de la data 
depunerii contestației. Se precizează că lipsa constituirii cauțiunii 
determină sancțiunea inadmisibilității acesteia. La termenul acordat de 
către CNSC operatorilor pentru constituirea cauțiunii se adăugă și 
parcursul poștal al adresei de corespondențe, motiv pentru care se 
impune stabilirea expresă a unui termen pentru a da eficiență 
principiului celerității. Se propune eliminarea cauțiunii pentru 
contestațiile judiciare corelativ cu propunerea de instituire a unei taxe 
de timbru  pentru aceste contestații. În etapa de atribuire nu există o 
valoare stabilită a contractului, aceasta fiind valabilă doar după 
finalizarea procedurii de atribuire prin semnarea contractului. A se 
vedea în acest sens și Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 
2/2015: „în cadrul procedurii de atribuire, conform datelor publicate de 
autoritatea contractantă în sistemul electronic de achiziţii publice 
(SEAP), contractul de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat are doar 
o valoare estimată, care nu este corespunzătoare valorii finale 
consemnate în contractul ce urmează a fi încheiat după finalizarea 
procedurii de atribuire”. 
Pentru clarificarea modalității de restituire a recipiselor de constituire 
a cauțiunilor, a termenului de soluționare a acestor cererii și a căilor de 
atac și a termenelor de formulare a acestora. Calea de atac împotriva 
deciziilor CNSC este plângerea iar cea împotriva sentințelor 
judecătorește este recursul. Termenul de 15 zile reglementat de Legea 
contenciosului administrativ pentru exercitarea recursului, lege care 
completează Legea nr. 101/2016, este mai mare decât cel de formulare 
a plângerilor/ recursurilor prin care se soluționează pe fond 
contestațiilor (art. 29 și art. 51 alin. (3) Legea nr. 101/2016). În forma 
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actuală nu este reglementat un termen de soluționare a cererilor de 
restituire și nici momentul exact de depunere a acestora. 
Se elimină împărtirea in functie de valoare estimata si valoare oferta 
castigatoare. 
Astfel, toate cautiunile se raporteaza la valoarea estimata, fiind stabilite 
plafoane daca sunte depuse contestatii cu privire la DA/clarificari DA sa 
avem suma mai mica si daca avem contestatii in etapa de evaluare 
oferte sa avem sume mai mari. 
Introducerea unui termen pentru raspunsul AC cu privire la retinerea 
sau nu a cautiunii astfel încât sa poata fi deblocata cauțiunea mai 
repede. 
 
 
În ceea ce privește O.U.G. nr. 13/2015 privind înfiinţarea, organizarea 
şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice: 
Modificările aduse Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2015 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale 
pentru Achiziţii Publice se impun ca urmare a reorganizării Guvernului 
și trecerera ANAP în subordinea Secretariatului General al Guvernului. 
Totodată, este necesară completarea actului normativ, în vederea 
întăririi funcţiei de iniţiere şi elaborare a documentelor de politică 
publică în domeniul achiziţiilor publice, şi de asemenea  clarificarea 
tipurilor de documente de politică publică pe care ANAP are dreptul de 
a le iniţia şi elabora. De asemenea, este necesară introducerea 
denumirii exacte a documentului de politică publică privind 
profesionalizarea persoanelor implicate în domeniu, în vederea  
facilitării adoptării acestuia prin act normativ.   
 
Referitor la O.U.G. nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al 
procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie 
publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor 
de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii: 
Având în vedere că  prevederile art. 5 alin. (2) din Ordonanța de urgentă 
nr. 98/2017, cu modificările și completările ulterioare, sunt modificate, 
respectiv procesul de control ex ante nu mai este voluntar, a fost 
eliminat ”voluntar” din textul  prezentului aliniat. Ca urmare a 
schimbării modului de realizare a controlului ex ante din voluntar în 
obligatoriu, este necesară corelarea și altori articole din cuprinsul 
actului normativ. 
De asemenea, pentru eficietizarea controlului ex ante, intervenția 
ANAP în procesul de achiziție publică de la nivelul autortății 
contractante se va realiza o singură dată, prin emiterea avizului 
conform care se va realiza exclusiv prin SEAP. 
Întrucât textul art. 11 din Ordonanța de urgentă nr. 98/2017, cu 
modificările și completările ulterioare, este modificat în sensul că 
„ANAP efectuează controlul de calitate și regularitate o singură dată” 
nu se mai poate ști care sunt aspecte de calitate acceptate de către 
autoritatea/entitatea contractantă, motiv pentru care au fost eliminate 
aceste precizări din textul prezentului articol. 
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Având  în vedere că din practica cererile de conciliere au fost 
soluționate în termen de 15 zile și că se dorește reducerea timpului de 
derulare a procedurilor de atribuire, s-a  redus termenul de soluționare 
a acestora. 
Din practica a rezultat că este necesar ca prin decizia de conciliere să se 
modifice atât constatările cât și/sau măsurile dispuse prin avizul 
conform condiționat motiv pentru care s-a modificat prezentul articol 
prin introducerea sintagmei „și/sau măsurilor de remediere”. 
 
Alte prevederi: 
Prin prezentul proiect legislativ se prevede că proiectele de 
infrastructură finanțate din fonduri europene sunt considerate proiecte 
de interes prioritar, fiind necesare reglementări specifice, astfel încât 
să se urgenteze finalizarea procedurilor de achiziție și să se demareze 
implementarea contractelor, în conformitate cu calendarul din 
planurile de achiziții, incluse în contractele de finanțare. Principalele 
măsuri stabilite prin proiectul de ordonanță de urgență vizează 
următoarele aspecte: 
• prevederi care să reducă timpul alocat controlului ex ante, fără 
a afecta calitatea acestui control, prin digitalizarea acestui control, 
respectiv derularea sa integral digitalizat, prin mijloace electronice în 
toate fazele sale, fără a fi necesară deplasarea personalului ANAP 
desemnat în acest sens la sediul autorității contractante, cu excepția 
situațiilor în care procedurile de atribuire nu se desfășoară prin 
mijloace electronice; 
• stabilirea de sancțiuni pentru nerespectarea termenelor legale 
în ceea ce privește nerespectarea termenelor stabilite prin normele 
metodologice de aplicare a OUG nr. 98/2017, coroborat cu echivalarea 
acordării unui aviz tacit conform necondiționat pentru 
autoritatea/entitatea contractantă, respectiv a acelui tip de aviz 
conform pentru situațiile când nu se constată abateri cu privire la 
aspectele de calitate și/sau de regularitate cuprinse în listele de 
verificare. Totodată, nerespectarea de către personalul ANAP a 
termenelor prevăzute în normele metodologice de aplicare a 
prevederilor OUG nr. 98/2017, pentru emiterea avizului conform în 
urma controlului ex-ante, constituie abatere disciplinară și se 
sancționează potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare. Digitalizarea controlului ex-ante este o măsură corelată cu 
prevederile OUG nr. 65/2020 privind unele măsuri pentru digitalizarea 
sistemului de coordonare și gestionare a fondurilor europene 
structurale și de investiții pentru perioada de programare 2014-2020; 
• pentru realizarea achizițiilor simplificate, autoritățile 
contractante aplică mecanismul informatic pentru proceduri 
simplificate, respectiv un mecanism care se operaționaliză în SEAP de 
către Autoritatea pentru Digitalizarea României, constând în fluidizarea 
procesului de evaluare a ofertelor și care presupune derularea 
procedurii simplificate într-o singura etapă – se va asigura accesul la 
toate documentele în același timp, astfel încât verificarea tuturor 
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condițiilor – motive de excludere/calificare/tehnic și financiar să se 
poată derula în paralel și să se finalizeze cât mai rapid evaluarea;  
• verificarea documentelor justificative care dovedesc 
informațiile cuprinse în DUAE se va face numai pentru ofertantul clasat 
pe primul loc și numai după întocmirea clasamentului, stabilindu-se un 
termen de 5 zile lucrătoare pentru prezentarea acestor documente, cu 
posibilitatea de prelungire cu maxim 5 zile lucrătoare, la solicitarea 
motivată a ofertantului respectiv. Această abordare va conduce la 
limitarea numărului de documente verificate numai la cele relevante 
pentru rezultatul evaluării și implicit la reducerea perioadei de evaluare 
și a costurilor operatorilor economici; 
• limitarea numărului de clarificări solicitate în cazul proiectelor 
finanțate din fonduri europene, în situația în care informațiile sau 
documentele prezentate de către operatorii economici sunt 
incomplete sau eronate5 sau în situația în care lipsesc anumite 
documente – de regulă se vor solicita clarificări cel mult de două ori 
pentru fiecare fază a procesului de evaluare, dar, atunci când în urma 
primirii răspunsurilor sunt necesare alte clarificări, acestea vor fi 
permise în cazuri excepționale, cu respectarea principiilor 
tratamentului egal și al transparenței;  
• extinderea obligației de publicare a modificărilor contractuale 
la nivel național pentru îndeplinirea condiției favorizante „achiziții 
publice” - “Mecanisme eficiente de monitorizare a pieței achizițiilor 
publice”, condiție necesară pentru viitoarea perioadă de programare. 
Astfel, în SEAP, se vor publica informații suplimentare față de cele 
permise de formularul standard JOUE, deoarece trebuie să existe date 
certe despre execuția contractelor de achiziții, în timp real, respectiv 
durată, preț final sau motive de încetare a contractelor, date ce vor fi 
preluate în raportări și analize de sistem; 
• instituirea obligației de a publica în secțiunea dedicată din SEAP 
modificările contractelor de achiziție publică/sectorială/acordurilor-
cadru, astfel încât să rezulte durata și prețul final la finalizarea sau 
încetarea acestora, după execuția integrală a obligațiilor contractuale 
sau după încetarea contractelor din orice alt motiv, în scopul asigurării 
transparenței și îndeplinirii condiției favorizante achiziții publice; 
• angajarea de personal suplimentar, pe perioadă determinată, 
pentru proiecte de infrastructură finanțate din fonduri europene, care 
să sprijine procesul de evaluare, pentru a asigura încadrarea în 
termenele stabilite în calendarele achizițiilor, calitatea și rezultatul 
evaluării, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 325/2018 
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea condițiilor 
de înființare a posturilor în afara organigramei și a criteriilor pe baza 
cărora se stabilește procentul de majorare salarială pentru activitatea 
prestată în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 14 mai 
2018, cu stabilirea de cerințe privind calificarea de experți în achiziții 
publice sau persoane cu calificare și experiență relevante în domeniul 
obiectului achiziției. În acest sens, se conferă posibilitatea ca 
autoritățile contractante să angajaze personal de specialitate, în 
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domenii de expertiză tehnică ce nu sunt acoperite de personalul 
autorităților contractante, care să sprijine, prin răspuns la clarificări 
primite de la ofertanți, procesul de evaluare tehnică și financiară a 
achiziției publice. Se face astfel referire la categoria de experți în scopul 
clarificării cadrului legal aplicabil și stabilirii de cerințe privind 
calificarea de experți în achiziții publice sau persoane cu calificare și 
experiență relevante în domeniul obiectului achiziției. Totodată, a fost 
precizată în mod explicit Hotărârea Guvernului nr. 325/2015, pentru ca 
beneficiarii să cunoască prevederile legale aplicabile.  
În vederea eficientizării procedurilor de achiziții publice, prin 
consultarea unei piețe relevante pentru proiectele de infrastructură se 
creează cadrul legal pentru reglementarea ulterioară a următoarelor 
aspecte: 
a) aprobarea prin hotărâre a Guvernului a mecanismului pentru 
crearea și utilizarea bazei de date cu utilaje și echipamente de care pot 
dispune operatorii economici care desfășoară activități în domeniul 
proiectelor de infrastructură – acest mechanism va permite verificarea 
disponibilității și funcționalității utilajelor și echipamentelor de care 
dispun operatorii economici  care desfășoară activități în domeniul 
proiectelor de infrastructură; 
b) aprobarea prin ordin al ministrului transporturilor, 
infrastructurii și comunicațiilor a metodologiei de elaborare a listei 
oficiale a operatorilor economici agreați în domeniul proiectelor de 
infrastructură aflate în competența Ministerului Transporturilor, 
Infrastructurii și Comunicațiilor – listă care va permite scurtarea 
perioadei de evaluare, mai ales în cazul procedurilor simplificate sau 
când operatorii economici trebuie să dețină anumite 
certificate/autorizații/agremente; 
c) aprobarea prin ordin al ministrului lucrărilor publice, 
dezvoltării și administrației a metodologiei de elaborare a listei oficiale 
a operatorilor economici agreați în domeniul proiectelor de 
infrastructură aflate în competența Ministerului Lucrărilor Publice, 
Dezvoltării și Administrației. 
 
Totodată, prin prezentul proiect de act normativ, se propune 
suplimentarea schemelor de personal ale celor două instanțe cu volum 
mare de activitate în materia achizițiilor publice – Curtea de Apel 
București și Tribunalul București – cu 25 de posturi de grefier, 15 posturi 
alocate Curții de Apel București și 10 posturi Tribunalului București. 
Aceste posturi vor fi alocate exclusiv completurilor specializate în 
achiziții publice care soluționează cereri ce corespund tipurilor de 
acţiuni prevăzute de Legea nr. 101/2016, în special a celor care pun în 
discuție fonduri europene.  
În situația în care în bugetul ordonatorului principal de credite nu sunt 
prevăzute fonduri pentru finanțarea posturilor respective, finanțarea 
acestora se va realiza din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului, până la data rectificării bugetare.   
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Referitor la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice 
Intrucat în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de Urgență a 
Guvernului nr. 68/2019, subordonarea ANAP s-a modificat, aceasta 
trecând la Secretariatul General al Guvernului si totodata avand in 
vedere cresterea volumului de munca precum si a responsabilitatilor 
personalului preconizate prin modificarile propuse in ceea ce priveste 
controlul ex ante al procedurilor de atribuire, astfel cum sunt dispuse 
prin textul prezentului act normativ, este absolut necesara adoptarea 
unor masuri urgente privind salarizarea personalului ANAP .  
În consecință, considerăm impetuos necesară modificarea actelor 
normative care reglementează salarizarea personalului bugetar, 
modificare esențială pentru a evita  crearea unor prejudicii majore 
personalului încadrat în ANAP, si implicit a unor disfunctionalitati in 
activitatea institutiei.  
Modificarile propuse vizeaza mentinerea drepturilor salariale ale 
personalului ANAP la nivelul anterior  subordonarii la Secretariatul 
General al Guvernului.  
 
 

3. Alte informaţii Nu este cazul.  

 

Secţiunea a 3-a 
Impactul socioeconomic al actului normativ 

1. Impactul macroeconomic Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

11. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului 
ajutoarelor de stat 

Prin promovarea actului normativ se urmărește 
creșterea eficienței și eficacității procesului de 
achiziție publică cu impact direct asupra creării unui 
mediu concurențial adecvat pe piața achizițiilor 
publice. 

2. Impactul asupra mediului de afaceri Prin promovarea actului normativ se urmărește 
eficientizarea sistemului de achiziții publice, cu 
impact direct asupra calității derulării procedurilor 
de atribuire și asigurării accesului îmbunătățit al 
mediului de afaceri la contractele finanțate din 
fonduri publice. 

21. Impactul asupra sarcinilor administrative Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

22. Impactul asupra întreprinderilor mici şi mijlocii Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

3. Impactul social Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

4. Impactul asupra mediului Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

5. Alte informaţii - 

 

Secţiunea a 4-a 
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, 
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pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 
- mii lei - 

Indicatori Anul 
curent 

Următorii 4 ani Media 
pe 5 ani 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, 
din care:  
a) buget de stat, din acesta: 
(i) impozit pe profit 
(ii) impozit pe venit 
b) bugete locale: 
(i) impozit pe profit 
c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 
(i) contribuţii de asigurări 

      

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, 
plus/minus, din care: 
a) buget de stat, din acesta: 
(i) cheltuieli de personal 
(ii) bunuri şi servicii 
b) bugete locale 
(i) cheltuieli de personal 
(ii) bunuri şi servicii 
c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 
(i) cheltuieli de personal 
(ii) bunuri şi servicii 

      

3. Impact financiar, plus/minus, din care: 
a) buget de stat 
b) bugete locale 

      

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii 
cheltuielilor bugetare 

      

5. Propuneri pentru a compensa reducerea 
veniturilor bugetare 

      

6. Calcule detaliate privind fundamentarea 
modificărilor veniturilor şi/sau a cheltuielilor 
bugetare 

 

7. Alte informaţii - 

 

Secţiunea a 5-a 
Efectele actului normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea 
prevederilor actului normativ: 
a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau 
abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a actului normativ; 
 
 
 
 

a) Modificarea unor acte normative: 
- 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 
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b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea 
implementării noilor dispoziţii. 

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

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2015 
privind înființarea, organizarea și funcționarea 
Agenției Naționale pentru Achiziții Publice; 

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2017 
privind  funcția  de  control  ex  ante  al   procesului  
de  atribuire  a contractelor/acordurilor-cadru de 
achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru 
sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și 
concesiune de servicii. 

- Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice 

11. Compatibilitatea proiectului de act 
normativ cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice  
a) impact legislativ - prevederi de modificare şi completare 
a cadrului normativ în domeniul achizițiilor publice, 
prevederi derogatorii; 
b) norme cu impact la nivel operaţional/tehnic - sisteme 
electronice utilizate în desfăşurarea procedurilor de 
achiziţie publică, unităţi centralizate de achiziţii publice, 
structură organizatorică internă a autorităţilor 
contractante. 

a) Prezentul act normativ aduce modificări și completări 
actelor normative menționate la pct. 1. 
 
 
 
 
b) Prezentul act normativ aduce 
modificări/completări/abrogări actelor normative 
menționate la pct. 1. 

2. Conformitatea actului normativ cu legislaţia comunitară 
în cazul proiectelor ce transpun prevederi comunitare  

Prezentul proiect de ordonanță de urgență de urgență 
este în conformitate cu prevederile legislației europene 
în domeniu. 

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor 
normative comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din 
care decurg angajamente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

6. Alte informaţii - 

 

Secţiunea a 6-a 
Consultări efectuate în vederea elaborării actului normativ 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii 
neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme 
implicate 
 

Proiectul de act normativ este supus dezbaterii 
publice, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică. 
Proiectul este pus în consultare publică pe paginile 
web ale Guvernului României și Agenției Naţionale 
pentru Achiziţii Publice în data de 23.06.2020. 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc 
consultarea, precum şi a modului în care activitatea acestor 
organizaţii este legată de obiectul actului normativ 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
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3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei 
publice locale, în situaţia în care actul normativ are ca obiect 
activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii 
Guvernului nr. 521/2005 privind procedurile de consultare a 
structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice 
locale la elaborarea proiectelor de acte normative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor 
interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii 
Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor 
interministeriale permanente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Informaţii privind avizarea de către: 
a) Consiliul Legislativ 
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 
c) Consiliul Economic şi Social 
d) Consiliul Concurenţei 
e) Curtea de Conturi 

Se va consulta Consiliul Legislativ. 

6. Alte informaţii 
 

 

  

 

 
Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea actului normativ 
 
1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea 
elaborării actului normativ 
 

Proiectul de act normativ este supus dezbaterii 
publice, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică. 
Proiectul este pus în consultare publică pe paginile 
web ale Guvernului României și Agenției Naţionale 
pentru Achiziţii Publice în data de 23.06.2020. 

2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact 
asupra mediului, în urma implementării actului normativ, 
precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor 
sau diversităţii biologice 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

3. Alte informaţii - 

  

 

 

 
Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 
 

1. Măsuri de punere în aplicare a actului normativ de către 
autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau 
înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea 
componentelor instituţiilor existente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Alte informaţii 
 

- 
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Față de cele prezentate, a fost promovată prezenta Ordonanță de urgență a Guvernului privind unele 
măsuri în domeniul achizițiilor publice. 
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