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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

 
PLx nr.18/2016 

AVIZ 
asupra proiectului de Lege privind achizițiile publice 

 
 În conformitate cu prevederile art.95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor republicat, Biroul permanent a trimis Comisiei 

pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, spre avizare, în procedură de urgență, proiectul de Lege privind achizițiile publice - 

(PLx nr.18/2016). 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal privind achizițiile publice din România, urmărind 

transpunerea parțială a Directivei 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și 

de abrogare a Directivei 2004/18/CΕ. Termenul de transpunere a directivei este 18 aprilie 2016. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu observaţii şi propuneri, conform avizului nr. 1164/11.11.2016. 

Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 09.02.2016. 

Prin conținutul său normativ, proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, iar în aplicarea dispozițiilor art.75 alin. 

(1) din Constituția României, republicată, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi 

comunicaţiilor au dezbătut proiectul de lege şi au hotărât, cu unanimitate de voturi a membrilor prezenţi, avizarea favorabilă a 

acestuia cu amendamentele prezentate în anexă. 

             
PREŞEDINTE, 

Daniel Vasile Oajdea 

mihaela.astafei
New Stamp
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ANEXĂ 
Amendamente la Proiectul de Lege privind achizițiile publice 

Plx nr.18/2016 
 
Nr. 
crt. 

Text Directiva 2014/24/UE Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
Amendamentului 

1 Articolul 4 
Cuantumurile pragului 
Prezenta directivă se aplică achiziţiilor 
publice a căror valoare estimată fără 
taxa pe valoare adăugată (TVA) este 
egală sau mai mare decât următoarele 
praguri: 
(a) 5.186.000 EUR, pentru contractele 
de achiziţii publice de lucrări; 
(b) 134.000 EUR, pentru contractele 
de achiziţii publice de produse şi de 
servicii atribuite de autorităţile 
guvernamentale centrale şi 
concursurile de proiecte organizate de 
aceste autorităţi; în cazul în care sunt 
atribuite contracte de achiziţii publice 
de produse de către autorităţi 
contractante care îşi desfăşoară 
activitatea în domeniul apărării, acest 
prag se aplică numai pentru 
contractele care au ca obiect produsele 
menţionate în anexa III; 
(c) 207.000 EUR, pentru contractele 

Art.7. 
(1) Procedurile de atribuire 
reglementate de prezenta lege se 
aplică în cazul atribuirii contractelor 
de achiziţie publică/acordurilor-
cadru a căror valoare estimată, fără 
TVA, este egală sau mai mare decât 
următoarele praguri valorice: 
a) 22.908.118 lei, pentru contractele 
de achiziţie publică/acordurile-cadru 
de lucrări; 
 
b) 591.918,20 lei, pentru contractele 
de achiziţie publică/acordurile-cadru 
de produse şi de servicii; 
 
 
c) 3.312.975 lei, pentru contractele 
de achiziţie publică/acordurile-cadru 
de servicii care au ca obiect servicii 
sociale şi alte servicii specifice, 
prevăzute în Anexa 2. 
 
 
(2) Autoritatea contractantă atribuie 
contractele de achiziţie 

La art.7 alin. (1) literele a), 
b) și c) și alin (5) se modifică 
și vor avea următorul 
cuprins: 
 
 
 
a) 22.908.000 lei, pentru 
contractele de achiziţie 
publică/acordurile-cadru de 
lucrări; 
b) 591.000 lei, pentru 
contractele de achiziţie 
publică/acordurile-cadru de 
produse şi de servicii; 
 
c) 3.312.000 lei, pentru 
contractele de achiziţie 
publică/acordurile-cadru de 
servicii care au ca obiect 
servicii sociale şi alte servicii 
specifice, prevăzute în Anexa 
2. 
 

Se propune 
rotunjirea sumelor 
pentru a fi mai ușor 
de utilizat. 
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de achiziţii publice de produse şi de 
servicii atribuite de autorităţile 
contractante regionale şi locale şi 
concursurile de proiecte organizate de 
aceste autorităţi; pragul respectiv se 
aplică, de asemenea, contractelor de 
achiziţii publice de produse atribuite 
de autorităţile guvernamentale 
centrale care îşi desfăşoară activitatea 
în domeniul apărării, în cazul în care 
respectivele contracte se referă la 
produse care nu sunt menţionate în 
anexa III; 
(d) 750.000 EUR pentru contractele 
de achiziţii publice de servicii pentru 
servicii sociale şi alte servicii 
specifice enumerate în anexa XIV. 
 

publică/acordurile-cadru şi 
organizează concursurile de soluţii 
care privesc achiziţii publice a căror 
valoare estimată este mai mică decât 
pragurile corespuzătoare prevăzute la 
alin. (1) prin aplicarea unei proceduri 
simplificate, cu respectarea 
principiilor prevăzute la Art.2., 
alin.(2). 
(3) Prin normele metodologice de 
aplicare a prezentri legi se stabilesc 
condiţiile şi modalităţile de aplicare a 
procedurii simplificate prevăzute la 
alin. (2). 
(4) Condiţiile şi modalităţile de 
aplicare a procedurii simplificate 
prevăzute la alin. (2) presupun cel 
puţin termene mai scurte decât cele 
prevăzute în cuprinsul prezentei legi 
şi formalităţi procedurale reduse faţă 
de cele prevăzute în cuprinsul 
acesteia pentru atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, 
acordurilor-cadru şi concursurilor de 
soluţii a căror valoare estimată este 
mai mare decât pragurile 
corespunzătoare prevăzute la alin.(1). 
(5) Autoritatea contractantă are 
dreptul de a achiziţiona direct 
produse sau servicii în cazul în care 
valoarea estimată a achiziţiei, fără 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Autoritatea contractantă 
are dreptul de a achiziţiona 
direct produse sau servicii în 
cazul în care valoarea estimată 
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TVA, este mai mică decât 66.259,50 
lei, respectiv lucrări, în cazul în care 
valoarea estimată a achiziţiei, fără 
TVA, este mai mică decât 265.038 
lei. 

a achiziţiei, fără TVA, este 
mai mică decât 66.000 lei, 
respectiv lucrări, în cazul în 
care valoarea estimată a 
achiziţiei, fără TVA, este mai 
mică decât 265.000 lei. 

2 Art. 22 
Reguli aplicabile comunicărilor  

(1) Statele membre se asigură că toate 
comunicările și schimburile de 
informații în temeiul prezentei 
directive, în special depunerea 
electronică, sunt efectuate prin 
mijloace electronice de comunicare, în 
conformitate cu dispozițiile 
prezentului articol. Instrumentele și 
dispozitivele utilizate pentru 
comunicarea prin mijloace 
electronice, precum și caracteristicile 
lor tehnice, sunt nediscriminatorii, 
disponibile în general și interoperabile 
cu TIC de uz general și nu limitează 
accesul operatorilor economici la 
procedura de achiziție.   

 
În pofida primului paragraf, 

Art.64 
(1) Orice comunicare, solicitare, 
informare, notificare şi altele 
asemenea, prevăzute de prezenta 
lege, sunt transmise în scris, prin 
mijloace electronice de comunicare 
sau, ca excepţie, prin alte mijloace 
decât cele electronice.   
(2) Instrumentele şi dispozitivele 
utilizate pentru comunicarea prin 
mijloace electronice, precum şi 
caracteristicile tehnice ale acestora 
trebuie să fie nediscriminatorii, 
disponibile cu caracter general, 
trebuie să asigure interoperabilitatea 
cu produsele de uz general în 
domeniul tehnologiei informaţiei şi 
comunicaţiilor şi să nu limiteze 
accesul operatorilor economici la 
procedura de atribuire. 
 
Art.67 
Prin normele metodologice de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articolul 67 se  modifică și 
va avea următorul cuprins: 
Art. 67 
(1) Autoritățile contractante nu 
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autoritățile contractante nu sunt 
obligate să solicite utilizarea 
mijloacelor electronice de comunicare 
în procesul de depunere în 
următoarele situații:  
(a) din cauza naturii specializate a 
achiziției, utilizarea mijloacelor 
electronice de comunicare ar necesita 
instrumente, dispozitive sau formate 
de fișiere specifice care nu sunt 
disponibile în general sau nu se susțin 
prin aplicații disponibile în general;  
(b) aplicațiile care suportă formatele 
de fișiere adecvate pentru descrierea 
ofertelor utilizează formate de fișiere 
care nu pot fi procesate prin nicio altă 
aplicație deschisă sau disponibilă în 
general sau fac obiectul unui regim de 
licențe limitate de drepturi de 
proprietate intelectuală, iar autoritatea 
contractantă nu le poate pune la 
dispoziție pentru descărcare sau 
pentru utilizare la distanță; 
(c) utilizarea mijloacelor electronice 
de comunicare ar necesita un 
echipament de birou specializat care 
nu este disponibil în general pentru 

aplicare a prezentei legi se stabilesc, 
cu luarea în considerare a progresului 
tehnologic, următoarele: 
a) situaţiile şi condiţiile în care este 
permisă folosirea altor mijloace de 
comunicare decât cele electronice; 
b) regulile și cerințele care trebuie 
îndeplinite de dispozitivele și 
instrumentele utilizate în legătură cu 
transmiterea și primirea ofertelor, a 
solicitărilor de participare sau a 
planurilor/proiectelor în cazul 
concursurilor de soluții, inclusive 
situațiile și condițiile în care poate fi 
solicitată sau este necesară utilizarea 
semnăturii electronice extinse, 
precum și modalitățile de 
implementare a acesteia; 
c) utilizarea unor standarde tehnice 
specific în vederea asigurării 
interoperabilității instrumentelor și 
dispozitivelor utilizate pentru 
comunicarea electronic. 

sunt obligate să solicite 
utilizarea mijloacelor 
electronice de comunicare în 
procesul de depunere în 
următoarele situații:  
(a) din cauza naturii 
specializate a achiziției, 
utilizarea mijloacelor 
electronice de comunicare ar 
necesita instrumente, 
dispozitive sau formate de 
fișiere specifice care nu sunt 
disponibile în general sau nu 
se susțin prin aplicații 
disponibile în general;  
(b) aplicațiile care suportă 
formatele de fișiere adecvate 
pentru descrierea ofertelor 
utilizează formate de fișiere 
care nu pot fi procesate prin 
nicio altă aplicație deschisă 
sau disponibilă în general sau 
fac obiectul unui regim de 
licențe limitate de drepturi de 
proprietate intelectuală, iar 
autoritatea contractantă nu le 
poate pune la dispoziție pentru 
descărcare sau pentru utilizare 

 
Pentru corecta 
transpunere a 
directivei 
2014/24/UE 
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autoritățile contractante;  
(d) documentele achiziției necesită 
prezentarea unor modele fizice sau 
reduse la scară care nu se pot 
transmite prin mijloace electronice.  
În ceea ce privește comunicările 
pentru care nu sunt folosite mijloace 
electronice de comunicare în 
conformitate cu al doilea paragraf, 
comunicarea se face prin poștă sau alt 
transportator adecvat sau printr-o 
combinație între poștă sau alt 
transportator adecvat și mijloace 
electronice.  
În pofida primului paragraf de la 
prezentul alineat, autoritățile 
contractante nu sunt obligate să 
solicite mijloace electronice de 
comunicare în procesul de depunere în 
măsura în care utilizarea altor 
mijloace de comunicare decât 
mijloacele electronice este necesară 
fie din cauza unei încălcări a 
securității mijloacelor electronice de 
comunicare, fie pentru protejarea 
naturii deosebit de sensibile a 
informațiilor care cere un nivel de 

la distanță; 
(c) utilizarea mijloacelor 
electronice de comunicare ar 
necesita un echipament de 
birou specializat care nu este 
disponibil în general pentru 
autoritățile contractante;  
(d) documentele achiziției 
necesită prezentarea unor 
modele fizice sau reduse la 
scară care nu se pot transmite 
prin mijloace electronice.  
(2) Autoritățile contractante nu 
sunt obligate să solicite 
mijloace electronice de 
comunicare în procesul de 
depunere în măsura în care 
utilizarea altor mijloace de 
comunicare decât mijloacele 
electronice este necesară fie 
din cauza unei încălcări a 
securității mijloacelor 
electronice de comunicare, fie 
pentru protejarea naturii 
deosebit de sensibile a 
informațiilor care cere un 
nivel de protecție atât de 
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protecție atât de ridicat încât nu poate 
fi asigurat în mod corespunzător prin 
utilizarea instrumentelor și 
dispozitivelor electronice disponibile 
în general pentru operatorii economici 
sau care pot fi puse la dispoziție prin 
mijloace alternative de acces în sensul 
alineatului (5). 
Este responsabilitatea autorităților 
contractante care solicită, în 
conformitate cu al doilea paragraf de 
la prezentul alineat, alte mijloace de 
comunicare decât cele electronice în 
procesul de depunere să indice 
motivele acestei solicitări în raportul 
individual menționat la articolul 84.  
 
 
După caz, autoritățile contractante 
menționează în raportul individual 
motivele pentru care utilizarea altor 
mijloace de comunicare decât a 
mijloacelor electronice a fost 
considerată necesară în aplicarea celui 
de al patrulea paragraf de la prezentul 
alineat. 
(6) În plus față de cerințele prevăzute 
în anexa IV, următoarele norme se 

ridicat încât nu poate fi 
asigurat în mod corespunzător 
prin utilizarea instrumentelor 
și dispozitivelor electronice 
disponibile în general pentru 
operatorii economici sau care 
pot fi puse la dispoziție prin 
mijloace alternative de acces 
în sensul art.66. 
(3) Autorităților contractante 
care solicită, alte mijloace de 
comunicare decât cele 
electronice în procesul de 
depunere au responsabilitatea 
să indice motivele acestei 
solicitări în raportul individual 
menționat la art. 215.  
(4) După caz, autoritățile 
contractante menționează în 
raportul individual motivele 
pentru care utilizarea altor 
mijloace de comunicare decât 
a mijloacelor electronice a fost 
considerată necesară. 
(5) Instrumentelor și 
dispozitivelor de transmisie și 
recepție electronică a ofertelor 
și de recepție electronică a 
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aplică instrumentelor și dispozitivelor 
de transmisie și recepție electronică a 
ofertelor și de recepție electronică a 
cererilor de participare: 
(a) informațiile privind specificațiile 
pentru prezentarea electronică a 
ofertelor și a cererilor de participare, 
inclusiv criptarea și marcarea 
temporală (time-stamping), se pun la 
dispoziția părților interesate;  
(b) statele membre sau autoritățile 
contractante care acționează într-un 
cadru global stabilit de statul membru 
în cauză precizează nivelul de 
securitate necesar pentru mijloacele de 
comunicare electronice în diversele 
etape ale procedurii de achiziție în 
cauză; nivelul respectiv este 
proporțional cu riscurile asociate; 
(c) atunci când statele membre sau 
autoritățile contractante care 
acționează într-un cadru global stabilit 
de statul membru în cauză ajung la 
concluzia că nivelul de risc, evaluat în 
temeiul literei (b) de la prezentul 
alineat, impune semnături electronice 
avansate, așa cum sunt definite în 
Directiva 1999/93/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului ( 1 ), 
autoritățile contractante acceptă 
semnături electronice avansate bazate 

cererilor de participare li se 
aplică următoarele norme: 
(a) informațiile privind 
specificațiile pentru 
prezentarea electronică a 
ofertelor și a cererilor de 
participare, inclusiv criptarea 
și marcarea temporal, se pun 
la dispoziția părților interesate;  
(b) autoritățile contractante 
precizează nivelul de 
securitate necesar pentru 
mijloacele de comunicare 
electronice în diversele etape 
ale procedurii de achiziție în 
cauză; nivelul respectiv este 
proporțional cu riscurile 
asociate; 

c) atunci când autoritățile 
contractante ajung la concluzia 
că nivelul de risc, evaluat în 
temeiul lit.(b) impune 
semnături electronice extinse, 
acestea acceptă semnături 
electronice extinse bazate pe 
un certificat calificat, eliberat 
de un furnizor de servicii de 
certificare acreditat.  
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pe un certificat calificat, ținând cont 
dacă certificatele respective sunt 
furnizate de un furnizor de servicii de 
certificare, care se află pe o listă 
sigură prevăzută în Decizia 
2009/767/CE a Comisiei ( 2 ), create 
cu sau fără un dispozitiv securizat de 
creare a semnăturii, sub rezerva 
respectării următoarelor condiții:  
(i) autoritățile contractante stabilesc 
formatul semnăturii avansate pe baza 
formatelor stabilite în Decizia 
2011/130/UE a Comisiei ( 3 ) și 
introduc măsurile necesare pentru a 
putea procesa tehnic aceste formate; 
în cazul în care se utilizează un format 
diferit de semnătură electronică, 
semnătura electronică sau suportul 
electronic al documentelor include 
informații cu privire la posibilitățile 
existente de validare, iar aceasta intră 
în atribuțiile statului membru. 
Posibilitățile de validare permit 
autorității contractante să valideze 
semnătura electronică primită online 
gratuit și într-o manieră care să fie 
înțeleasă și de alți vorbitori decât cei 
nativi, ca semnătură electronică 
avansată susținută de un certificat 
calificat. 
Statele membre notifică informațiile 
privind prestatorul de servicii de 
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validare Comisiei, care pune la 
dispoziția publicului pe internet 
informațiile primite de la statele 
membre;  
(ii) în cazul în care o ofertă este 
semnată pe baza unui certificat 
calificat care este inclus pe o listă 
sigură, autoritățile contractante nu 
impun obligații suplimentare care pot 
împiedica utilizarea semnăturilor 
respective de către ofertanți.  

În legătură cu documentele utilizate în 
contextul unei proceduri de achiziție 
care sunt semnate de o autoritate 
competentă a unui stat membru sau de 
o altă autoritate emitentă, autoritatea 
competentă sau entitatea emitentă 
poate stabili formatul semnăturii 
avansate necesare în conformitate cu 
cerințele prevăzute la articolul 1 
alineatul (2) din Decizia 
2011/130/UE. Acestea introduc 
măsurile necesare pentru a putea 
prelucra tehnic formatele respective 
prin includerea informațiilor solicitate 
în scopul prelucrării semnăturii în 
documentul în cauză. Astfel de 
informații trebuie să conțină în 
semnătura electronică sau în suportul 
electronic al documentelor informații 
cu privire la posibilitățile existente de 
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validare care permit validarea online a 
semnăturii electronice, gratuit și într-o 
manieră care să fie înțeleasă și de alți 
vorbitori decât cei nativi. 

(4) Pentru contractele de lucrări și 
concursurile de proiecte, statele 
membre pot impune utilizarea de 
instrumente electronice specifice, 
precum instrumentele de modelare 
electronică a informațiilor de 
construcții sau instrumente similare. 
În astfel de cazuri, autoritățile 
contractante oferă mijloace de acces 
alternative, astfel cum se prevede la 
alineatul (5), până când instrumentele 
respective devin disponibile în general 
în sensul alineatului (1) primul 
paragraf a doua teză. 
 

La articolul 65, după 
alineatul (3) se introduce un 
nou alineat, alin.(4) cu 
următorul cuprins: 
(4) Pentru contractele de 
lucrări și concursurile de 
proiecte, se pot impune 
utilizarea de instrumente 
electronice specifice, precum 
instrumentele de modelare 
electronică a informațiilor de 
construcții sau instrumente 
similare. În astfel de cazuri, 
autoritățile contractante oferă 
mijloace de acces alternative, 
astfel cum se prevede la art. 
66, până când instrumentele 
respective devin disponibile în 
general în sensul art. 64 alin. 
(2). 

3  
Art.26 

(5) Invitația la procedura 
concurențială de ofertare se face 
printr-un anunț de participare, în 
conformitate cu articolul 49.  
 
 

Art.143 
 
(1) Autoritatea contractantă are 
obligaţia de a transmite spre 
publicare un anunţ de participare 
atunci când:  
a) iniţiază procedura de licitaţie 
deschisă, licitaţie restrânsă, dialog 
competitiv sau negociere competitivă 
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În cazul în care contractul este atribuit 
prin procedura restrânsă sau procedura 
competitivă cu negociere, statele 
membre au posibilitatea, în pofida 
primului paragraf de la prezentul 
alineat, să prevadă că autoritățile 
contractante regionale sau locale sau 
categorii specifice ale acestora pot 
face invitația la procedura 
concurențială de ofertare prin 

ori un parteneriat pentru inovare, 
pentru atribuirea contractelor de 
achiziţie publică/acordurilor-cadru;  
b) lansează un sistem dinamic de 
achiziţii;  
c) organizează un concurs de soluţii;  
d) iniţiază procedura de atribuire a 
contractelor de achiziţie 
publică/acordurilor-cadru pentru 
servicii sociale si alte servicii 
specifice, prevăzute în anexa nr. 2, 
cu excepția cazului în care a fost 
publicat un anunț de intenție valabil 
în mod continuu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La articolul 143, după 
alineatul (1) se introduc două 
noi alineate,  alin.(11) și (12) 
cu următorul cuprins: 
(11) În cazul în care contractul 
este atribuit prin procedura 
restrânsă sau procedura 
competitivă cu negociere, 
autoritățile contractante locale 
pot face invitația la procedura 
concurențială de ofertare prin 
intermediul unui anunț de 
intenție, în conformitate cu art. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru corecta 
transpunere a 
directivei 
2014/24/UE 
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intermediul unui anunț de intenție, în 
conformitate cu articolul 48 alineatul 
(2).  
 
În cazul în care invitația la procedura 
concurențială de ofertare se face prin 
intermediul unui anunț de intenție, în 
conformitate cu articolul 48 alineatul 
(2), operatorii economici care și-au 
manifestat interesul în urma publicării 
anunțului de intenție vor fi invitați 
ulterior să își confirme interesul în 
scris prin intermediul unei invitații 
pentru confirmarea interesului, în 
conformitate cu articolul 54. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

142. 
 
 
(12) În cazul în care invitația la 
procedura concurențială de 
ofertare se face prin 
intermediul unui anunț de 
intenție, în conformitate cu 
art.142 alin. (11) operatorii 
economici care și-au 
manifestat interesul în urma 
publicării anunțului de intenție 
vor fi invitați ulterior să își 
confirme interesul în scris prin 
intermediul unei invitații 
pentru confirmarea interesului 
în conformitate cu art.150. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 Art. 48  
Anunțuri de intenție  
(1) Autoritățile contractante își pot 
face cunoscute intențiile cu privire la 
achizițiile planificate prin publicarea 
unui anunț de intenție. Anunțurile 
respective conțin informațiile 
prevăzute în anexa V partea B 
secțiunea I. Ele se publică fie de către 
Oficiul pentru Publicații al Uniunii 
Europene, fie de către autoritățile 
contractante pe profilul lor de 

Art.142 
 
(1) Autoritatea contractantă îşi poate 
face cunoscute intenţiile cu privire la 
achiziţiile planificate prin publicarea 
unui anunţ de intenţie. 
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cumpărător, în conformitate cu anexa 
VIII punctul 2 litera (b). În cazul în 
care anunțul de intenție este publicat 
de către autoritățile contractante pe 
profilul lor de cumpărător, acestea 
notifică publicarea pe profilul lor de 
cumpărător către Oficiul pentru 
Publicații al Uniunii Europene în 
conformitate cu anexa VIII. 
Anunțurile respective conțin 
informațiile prevăzute în anexa V 
partea A.  
(2) Pentru procedurile restrânse și 
procedurile competitive cu negociere, 
autoritățile contractante regionale și 
locale pot utiliza un anunț de intenție 
ca invitație la o procedură 
concurențială de ofertare, în 
conformitate cu articolul 26 alineatul 
(5), cu condiția ca anunțul să 
îndeplinească toate condițiile 
următoare:  

(a) să se refere în mod specific la 
produsele, lucrările sau serviciile care 
vor face obiectul contractului ce 
urmează să fie atribuit;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La articolul 142, după 
alineatul (1) se introduc trei 
noi alineate,  alin.(11) (12) și 
(13) cu următorul cuprins: 
 
(11) Pentru procedurile 
restrânse și procedurile 
competitive cu negociere, 
autoritățile contractante pot 
utiliza un anunț de intenție ca 
invitație la o procedură 
concurențială de ofertare, în 
conformitate cu art.143, cu 
condiția ca anunțul să 
îndeplinească următoare 
condițiile:  

(a) să se refere în mod specific 
la produsele, lucrările sau 
serviciile care vor face 
obiectul contractului ce 
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(b) să menționeze că atribuirea 
contractului se va face prin procedură 
restrânsă sau prin procedură 
competitivă cu negociere, fără 
publicarea ulterioară a unei invitații la 
procedura concurențială de ofertare, și 
să îi invite pe operatorii economici 
interesați să își exprime interesul în 
scris;  

(c) să conțină, în plus față de 
informațiile prevăzute în anexa V 
partea B secțiunea I, informațiile 
prevăzute în anexa V partea B 
secțiunea II;  

(d) să fi fost trimis în vederea 
publicării într-o perioadă cuprinsă 
între 35 de zile și 12 luni înainte de 
data trimiterii invitației menționate la 
articolul 54 alineatul (1). 
Aceste anunțuri nu se publică pe 
profilul de cumpărător. Cu toate 
acestea, publicarea suplimentară la 
nivel național, în conformitate cu 
articolul 52, dacă este cazul, poate fi 
realizată pe un profil de cumpărător.  
Perioada acoperită de anunțul de 

urmează să fie atribuit;  

(b) să menționeze că atribuirea 
contractului se va face prin 
procedură restrânsă sau prin 
procedură competitivă cu 
negociere, fără publicarea 
ulterioară a unei invitații la 
procedura concurențială de 
ofertare, și să îi invite pe 
operatorii economici interesați 
să își exprime interesul în 
scris;  
 
 

(c) să fi fost trimis în vederea 
publicării într-o perioadă 
cuprinsă între 35 de zile și 12 
luni înainte de data trimiterii 
invitației. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(12) Perioada acoperită de 
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intenție este de maxim 12 luni de la 
data la care anunțul este transmis spre 
publicare.  
 
Cu toate acestea, în cazul contractelor 
de achiziții publice care au ca obiect 
servicii sociale și alte servicii 
specifice, anunțul de intenție 
menționat la articolul 75 alineatul (1) 
litera (b) poate acoperi o perioadă mai 
lungă de 12 luni. 

anunțul de intenție este de 
maxim 12 luni de la data la 
care anunțul este transmis spre 
publicare.  
(13) În cazul contractelor de 
achiziții publice care au ca 
obiect servicii sociale și alte 
servicii specifice, anunțul de 
intenție poate acoperi o 
perioadă mai lungă de 12 luni. 
 
 

5 
Art.50 

 

(2) În cazul în care invitația la 
procedura concurențială de ofertare 
pentru contractul în cauză a fost făcută 
sub forma unui anunț de intenție și 
autoritatea contractantă a hotărât că nu 
va atribui alte contracte pe parcursul 
perioadei vizate de anunțul de intenție, 
anunțul de atribuire a contractului 
conține o mențiune specifică în acest 
sens.  
 

 La articolul 144, după 
alineatul (5) se introduce un 
nou alineat,  alin.(6) cu 
următorul cuprins: 
(6) În cazul în care invitația la 
procedura concurențială de 
ofertare pentru contractul în 
cauză a fost făcută sub forma 
unui anunț de intenție și 
autoritatea contractantă a 
hotărât că nu va atribui alte 
contracte pe parcursul 
perioadei vizate de anunțul de 
intenție, anunțul de atribuire a 
contractului conține o 
mențiune specifică în acest 

Pentru corecta 
transpunere a 
directivei 
2014/24/UE 
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sens.  
6 Art.54  

Invitațiile către candidați  
(1) În cadrul procedurilor restrânse, al 
procedurilor de dialog competitiv, al 
parteneriatelor pentru inovare și al 
procedurilor competitive cu negociere, 
autoritățile contractante invită 
simultan și în scris candidații selectați 
să își depună ofertele sau, în cazul 
dialogului competitiv, să participe la 
dialog.  

În cazul în care se utilizează un anunț 
de intenție ca invitație la procedura 
concurențială de ofertare, în 
conformitate cu articolul 48 alineatul 
(2), autoritățile contractante îi invită 
simultan și în scris pe operatorii 
economici care și-au exprimat 
interesul să confirme menținerea în 
continuare a acestui interes. 

Art.150 
 
 
(1) În cadrul procedurilor de licitaţie 
restrânsă, dialog competitiv, 
negociere competitivă şi al 
parteneriatului pentru inovare, 
autoritatea contractantă are obligaţia 
de a transmite invitaţia de participare 
la etapa a doua a procedurii tuturor 
candidaţilor selectaţi, simultan şi în 
scris. 

La articolul 150, după 
alineatul (1) se introduce un 
nou alineat,  alin.(11) cu 
următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(11) În cazul în care se 
utilizează un anunț de intenție 
ca invitație la procedura 
concurențială de ofertare, 
autoritățile contractante îi 
invită simultan și în scris pe 
operatorii economici care și-au 
exprimat interesul să confirme 
menținerea în continuare a 
acestui interes. 

 

7 
Art.80 

(2) Accesul participanților la 
concursurile de proiecte nu poate fi 
limitat:  

Art.110 
 
Regulile detaliate privind 
organizarea concursului de soluţii se 
stabilesc prin normele metodologice 

Articolul 110 se modifică și 
va avea următorul cuprins: 
Accesul participanților la 
concursurile de proiecte nu 
poate fi limitat:  
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(a) la teritoriul sau la o parte din 
teritoriul unui stat membru;  
(b) de faptul că, în temeiul legislației 
statului membru în care se 
organizează concursul, ar trebui să se 
prezinte fie persoane fizice, fie 
persoane juridice. 

de aplicare a prezentei legi. (a) la teritoriul sau la o parte 
din teritoriul unui stat 
membru;  
(b) de faptul că, în temeiul 
legislației statului membru în 
care se organizează concursul, 
ar trebui să se prezinte fie 
persoane fizice, fie persoane 
juridice. 
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