
 OMFE/OPANAP nr. 6712/2017 351 
 

 
 
 

Cuprins1)
 

 
 
 
 
 

 
STUDIU INTRODUCTIV ............................................................................................................. 5 
 
LEGEA NR. 98/2016 privind achiziţiile publice şi  
H.G. NR. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice ............... 18 

 
DIRECTIVA NR. 2014/24/UE privind achiziţiile publice şi de abrogare a 

Directivei 2004/18/CE ...................................................................................................... 207 
 
INDEX ...................................................................................................................................... 327 
 
TABEL DE TRANSPUNERE ŞI CORESPONDENŢĂ ......................................................... 331 

 
ANEXE 

O.U.G. NR. 58/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice ...................................................... 341 

   

OMFE/OPANAP nr. 6712/2017 privind aprobarea modului de efectuare a 
achiziţiilor în cadrul proiectelor cu finanţare europeană implementate în 
parteneriat ........................................................................................................................ 347 

 
 
 

                                                                 
1) Actele normative cuprinse în prezenta culegere au fost actualizate la data de 1 martie 2018. 
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Legea nr. 98/2016  
privind achiziţiile publice1)  

 
şi  
 

H.G. nr. 395/2016  
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare  

a prevederilor referitoare la atribuirea  
contractului de achiziţie publică/acordului-cadru  
din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice2) 

 
 

Cap. I. Dispoziţii generale 

 
Secţ. 1. Obiect, scop şi principii 

 

Art. 1. Prezenta lege reglementează modul de realizare a achiziţiilor publice, procedurile de 
atribuire a contractelor de achiziţie publică şi de organizare a concursurilor de soluţii, instrumentele 
şi tehnicile specifice care pot fi utilizate pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică, precum 
şi anumite aspecte specifice în legătură cu executarea contractelor de achiziţie publică. 

 

Art. 2. (1) Scopul prezentei legi îl constituie asigurarea cadrului legal necesar pentru a realiza 
achiziţionarea de bunuri, servicii şi lucrări în condiţii de eficienţă economică şi socială. 

(2) Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică şi a organizării 
concursurilor de soluţii sunt: 

a) nediscriminarea; 

b) tratamentul egal; 

c) recunoaşterea reciprocă; 

d) transparenţa; 

e) proporţionalitatea; 

f) asumarea răspunderii. 

NM. Art. 1. (1) În procesul de realizare a achiziţiilor publice orice situaţie pentru care 
nu există o reglementare explicită se interpretează prin prisma principiilor prevăzute 
la art. 2 alin. (2) L. nr. 98/2016 priv. achiziţiile publice, denumită în continuare Lege.  
(2) Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are obligaţia de a 
lua toate măsurile necesare pentru a evita apariţia unor situaţii de natură să determine 
existenţa unui conflict de interese şi/sau împiedicarea, restrângerea sau denaturarea 
concurenţei.  

                                                                 
1) M. Of. nr. 390 din 23 mai 2016; cu ultim. modif. aduse prin O.U.G. nr. 107/2017 pt. modif. şi compl. unor 

acte normative cu impact în domeniul achiziţiilor publice (M. Of. nr. 1022 din 22 decembrie 2017). 
2 ) M. Of. nr. 423 din 6 iunie 2016; cu modif. aduse prin H.G. nr. 866/2016 pt. modif. şi compl. Normelor  

metodologice de aplicare a prevederilor ref. la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din L. nr. 99/2016 
priv. achiziţiile sectoriale, aprob. prin H.G. nr. 394/2016, precum şi pt. modif. şi compl. Normelor metodologice de 
aplic. a prevederilor ref. la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din L. nr. 98/2016 priv.  
achiziţiile publice, aprob. prin H.G. nr. 395/2016 (M. Of. nr. 972 din 5 decembrie 2016). 
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(3) În cazul în care constată apariţia unei situaţii dintre cele prevăzute la alin. (2), 
autoritatea contractantă are obligaţia de a elimina efectele rezultate dintr-o astfel de 
împrejurare, adoptând, potrivit competenţelor, după caz, măsuri corective de modificare, 
încetare, revocare sau anulare ale actelor care au afectat aplicarea corectă a procedurii 
de atribuire sau ale activităţilor care au legătură cu acestea.  
(4) Autoritatea contractantă este responsabilă pentru modul de atribuire a contractului 
de achiziţie publică/acordului-cadru, inclusiv achiziţia directă, cu respectarea tuturor 
dispoziţiilor legale aplicabile. 

 

Secţ. a 2-a. Definiţii 
 

Art. 3. (1) În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: 

a) abatere profesională – orice comportament culpabil care afectează credibilitatea profesională 
a operatorului economic în cauză, cum ar fi încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală, 
săvârşite cu intenţie sau din culpă gravă, inclusiv încălcări ale normelor de deontologie în 
sensul strict al profesiei căreia îi aparţine acest operator; 

b) achiziţie sau achiziţie publică – achiziţia de lucrări, de produse sau de servicii prin intermediul 
unui contract de achiziţie publică de către una ori mai multe autorităţi contractante de la operatori 
economici desemnaţi de către acestea, indiferent dacă lucrările, produsele sau serviciile sunt 
destinate ori nu realizării unui interes public; 

c) acord-cadru – acordul încheiat în formă scrisă între una sau mai multe autorităţi contractante 
şi unul ori mai mulţi operatori economici care are ca obiect stabilirea termenilor şi condiţiilor 
care guvernează contractele de achiziţie publică ce urmează a fi atribuite într-o anumită perioadă, 
în special în ceea ce priveşte preţul şi, după caz, cantităţile avute în vedere; 

d) activităţi de achiziţie auxiliare – activităţi care constau în furnizarea de asistenţă şi suport 
pentru activităţile de achiziţie, în special infrastructura tehnică care să permită autorităţilor  
contractante atribuirea de contracte de achiziţie publică sau încheierea de acorduri-cadru 
pentru lucrări, produse ori servicii, sau asistenţă şi consiliere cu privire la desfăşurarea ori 
structurarea procedurilor de achiziţie publică, sau pregătirea şi administrarea procedurilor de 
atribuire în numele şi în beneficiul autorităţii contractante în cauză; 

e) activităţi de achiziţie centralizate – activităţile desfăşurate de o unitate de achiziţii 
centralizate în mod permanent prin achiziţia în nume propriu de produse şi/sau servicii 
destinate unei/unor alte autorităţi contractante, ori prin atribuirea de contracte de achiziţie 
publică sau încheierea de acorduri-cadru pentru lucrări, produse ori servicii în numele şi 
pentru o altă/alte autoritate/autorităţi contractante; 

f) anunţ de intenţie valabil în mod continuu – anunţul de intenţie publicat de autoritatea 
contractantă ca modalitate de iniţiere a unei proceduri de atribuire pentru achiziţia de servicii 
sociale ori alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2, alternativă anunţului de participare, 
în cuprinsul căruia se face referire în mod specific la categoriile de servicii care fac obiectul 
contractelor ce urmează să fie atribuite, se indică faptul că respectivele contracte sunt atribuite 
fără publicarea ulterioară a unui anunţ de participare şi se invită operatorii economici interesaţi 
să îşi exprime în scris interesul pentru participarea la procedura de atribuire; 

g) candidat – orice operator economic care a depus o solicitare de participare în cadrul 
unei proceduri de licitaţie restrânsă, negociere competitivă, dialog competitiv sau parteneriat 
pentru inovare ori care a fost invitat să participe la o procedură de negociere fără publicare 
prealabilă; 

h) cerinţe de etichetare – cerinţele care trebuie să fie îndeplinite de lucrări, produse, servicii, 
procese sau proceduri pentru a obţine o anumită etichetă; 
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i) ciclu de viaţă – ansamblul etapelor succesive şi/sau interdependente, care includ cercetarea 
şi dezvoltarea care urmează a fi efectuate, producţia, comercializarea şi condiţiile acesteia, 
transportul, utilizarea şi întreţinerea, pe toată durata existenţei unui produs ori a unei lucrări 
sau a prestării unui serviciu, de la achiziţia materiilor prime ori generarea resurselor până la 
eliminare, curăţarea amplasamentului şi încheierea serviciului sau a utilizării; 

j) concursuri de soluţii – procedurile care permit autorităţii contractante să achiziţioneze, în 
special în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului, al arhitecturii şi ingineriei sau al 
prelucrării datelor, un plan ori un proiect selectat de un juriu pe baze concurenţiale, cu sau fără 
acordarea de premii; 

k) construcţie – rezultatul unui ansamblu de lucrări de construcţii de clădiri sau lucrări de geniu 
civil, care poate îndeplini prin el însuşi o funcţie economică sau tehnică; 

l) contract de achiziţie publică – contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului 
administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulţi operatori economici şi una ori mai 
multe autorităţi contractante, care are ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse 
sau prestarea de servicii; 

m) contract de achiziţie publică de lucrări – contractul de achiziţie publică care are ca 
obiect: fie exclusiv execuţia, fie atât proiectarea, cât şi execuţia de lucrări în legătură cu una 
dintre activităţile prevăzute în anexa nr. 1; fie exclusiv execuţia, fie atât proiectarea, cât şi 
execuţia unei construcţii; fie realizarea, prin orice mijloace, a unei construcţii care corespunde 
cerinţelor stabilite de autoritatea contractantă care exercită o influenţă determinantă asupra 
tipului sau proiectării construcţiei; 

n) contract de achiziţie publică de produse – contractul de achiziţie publică care are ca 
obiect achiziţia de produse prin cumpărare, inclusiv cu plata în rate, închiriere, leasing cu sau 
fără opţiune de cumpărare ori prin orice alte modalităţi contractuale în temeiul cărora 
autoritatea contractantă beneficiază de aceste produse, indiferent dacă dobândeşte sau nu 
proprietatea asupra acestora; contractul de achiziţie publică de produse poate include, cu titlu 
accesoriu, lucrări ori operaţiuni de amplasare şi de instalare; 

o) contract de achiziţie publică de servicii – contractul de achiziţie publică care are ca obiect 
prestarea de servicii, altele decât cele care fac obiectul unui contract de achiziţie publică de 
lucrări potrivit lit. m); 

p) contract pe termen lung – contractul de achiziţie publică încheiat pe o durată de cel puţin  
5 ani care cuprinde durata de execuţie a lucrărilor ori a construcţiei, dacă acesta are o 
componentă care constă în execuţie de lucrări ori a unei construcţii, precum şi durata de 
prestare a serviciilor, stabilite astfel încât contractantul să obţină un profit rezonabil; 

q) contractant – orice operator economic care este parte la un contract de achiziţie publică; 

r) CPV – nomenclatorul de referinţă în domeniul achiziţiilor publice, adoptat prin Regulamentul 
(CE) nr. 2.195/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind 
Vocabularul comun privind achiziţiile publice (CPV); 

s) DUAE – documentul unic de achiziţii european furnizat în format electronic prin utilizarea 
formatului standard stabilit de Comisia Europeană, constând în declaraţia pe propria răspundere 
a operatorului economic cu privire la îndeplinirea criteriilor de calificare şi selecţie; 

t) e-Certis – sistemul electronic implementat şi administrat de Comisia Europeană cuprinzând 
informaţii privind certificate şi alte documente justificative solicitate în mod obişnuit de 
autorităţile contractante în cadrul procedurilor de atribuire; 

u) etichetă – orice document, certificat sau atestare care confirmă că lucrări, produse, 
servicii, procese sau proceduri îndeplinesc anumite cerinţe; 

v) evaluare tehnică europeană – evaluarea documentată a performanţelor unui produs 
pentru construcţii, în ceea ce priveşte caracteristicile esenţiale ale acestuia, în conformitate cu 
respectivul document de evaluare european, astfel cum este definit în art. 2 pct. 12 din 



 L. nr. 98/2016 21 

L.
 n

r. 
98

/2
01

6 
cu

 n
or

m
e 
şi

 o
rd

in
e 

Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 
de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi 
de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului; 

w) furnizor – entitatea care pune la dispoziţia unui contractant produse, inclusiv servicii de 
instalare sau amplasare a acestora, dacă este cazul, ori care prestează servicii către acesta, 
care nu are calitatea de subcontractant; 

x) furnizor de servicii de achiziţie – o persoană de drept public sau de drept privat care 
oferă pe piaţă activităţi de achiziţie auxiliare; 

y) document al achiziţiei – anunţul de participare, documentaţia de atribuire, precum şi orice 
document suplimentar emis de autoritatea contractantă sau la care aceasta face trimitere 
pentru a descrie ori stabili elemente ale achiziţiei sau ale procedurii de atribuire; 

z) documentaţia de atribuire – documentul achiziţiei care cuprinde cerinţele, criteriile, regulile 
şi alte informaţii necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completă, 
corectă şi explicită cu privire la cerinţe sau elemente ale achiziţiei, obiectul contractului şi 
modul de desfăşurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificaţiile tehnice ori documentul 
descriptiv, condiţiile contractuale propuse, formatele de prezentare a documentelor de către 
candidaţi/ofertanţi, informaţiile privind obligaţiile generale aplicabile; 

aa) inovare – realizarea unui produs, serviciu sau proces nou ori care este îmbunătăţit în mod 
semnificativ, inclusiv procese de producţie sau de construcţie, noi metode de comercializare ori 
noi metode organizatorice în activitatea comercială, organizarea locului de muncă sau relaţiile 
externe ale organizaţiei, printre altele, cu scopul de a contribui la soluţionarea provocărilor 
societale sau de a sprijini strategia Europa 2020 pentru o creştere inteligentă, ecologică şi 
favorabilă incluziunii; 

bb) licitaţie electronică – procesul repetitiv desfăşurat prin mijloace electronice după o evaluare 
iniţială completă a ofertelor, în cadrul căruia ofertanţii au posibilitatea de a reduce preţurile 
prezentate şi/sau de a îmbunătăţi alte valori ale unor elemente ale ofertei, care permite 
clasificarea ofertelor prin metode automate de evaluare; 

cc) liste oficiale – listele administrate de organismele competente, cuprinzând informaţii cu 
privire la operatorii economici înscrişi pe liste şi care reprezintă un mijloc de dovadă a îndeplinirii 
cerinţelor de calificare şi selecţie prevăzute în liste; 

dd) lot – fiecare parte din obiectul contractului de achiziţie publică, obiect care este divizat 
pentru a adapta dimensiunea obiectului contractelor individuale rezultate astfel încât să  
corespundă mai bine nevoilor autorităţii contractante, precum şi capacităţii întreprinderilor mici 
şi mijlocii, sau pe baze calitative, în conformitate cu diferitele meserii şi specializări implicate, 
pentru a adapta conţinutul contractelor individuale mai îndeaproape la sectoarele specializate 
ale IMM-urilor sau în conformitate cu diferitele faze ulterioare ale proiectului; 

ee) lucrări de geniu civil – lucrările de construcţii prevăzute în cadrul claselor 45.21, 45.23, 
45.24 şi 45.25 din anexa nr. 1, cu excepţia celor care au ca obiect construcţia de clădiri; 

ff) mijloace electronice – echipamente electronice de procesare, inclusiv compresie digitală, 
şi stocare a datelor emise, transmise şi recepţionate prin cablu, radio, mijloace optice sau prin 
alte mijloace electromagnetice; 

gg) ofertant – orice operator economic care a depus o ofertă în cadrul unei proceduri de 
atribuire; 

hh) ofertă – actul juridic prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se angaja 
din punct de vedere juridic într-un contract de achiziţie publică. Oferta cuprinde propunerea 
financiară, propunerea tehnică, precum şi alte documente stabilite prin documentaţia de 
atribuire; 

NM. Art. 123. (1) Ofertantul elaborează oferta în conformitate cu prevederile docu-
mentaţiei de atribuire şi indică, motivat, în cuprinsul acesteia care informaţii din 
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propunerea tehnică şi/sau din propunerea financiară sunt confidenţiale, clasificate sau 
sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală, în baza legislaţiei aplicabile.  
(2) Operatorul economic depune oferta, DUAE, documentele de calificare, răspunsurile 
la solicitările de clarificări numai prin mijloace electronice atunci când participă la o 
procedură de atribuire care se desfăşoară prin intermediul SEAP.  
(3) Documentele prevăzute la alin. (2) se semnează cu semnătură electronică extinsă, 
bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, 
reprezentând documente originale.  
(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), autoritatea contractantă are dreptul să solicite 
în original orice document cu regim special a cărui valabilitate este condiţionată de  
prezentarea în această formă.  
Art. 124. (1) Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conţinutului, pe 
toată perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă şi asumată de 
ofertant.  
(2) Perioada de valabilitate a ofertelor, prevăzută în anunţul/invitaţia de participare şi 
în documentaţia de atribuire, trebuie să fie stabilită astfel încât să cuprindă toate etapele 
până la momentul încheierii contractului/acordului-cadru.  
(3) Atunci când stabileşte perioada de valabilitate a ofertelor, autoritatea contractantă 
va lua în considerare estimările privind perioada necesară pentru analiza şi evaluarea 
ofertelor, perioada necesară pentru verificările legate de aceste activităţi, precum şi 
perioada legală prevăzută pentru rezolvarea eventualelor contestaţii. Autoritatea con-
tractantă are obligaţia de a solicita prelungirea valabilităţii ofertelor, precum şi, după caz, 
a garanţiei de participare, în situaţii excepţionale care impun o astfel de prelungire.  
Art. 125. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră sau cazul fortuit, cad în sarcina 
operatorului economic care transmite respectiva ofertă. 

ii) ofertă alternativă – oferta care respectă cerinţele minime şi eventualele cerinţe specifice 
prevăzute în documentele achiziţiei, dar care propune o soluţie diferită într-o măsură mai 
mare sau mai mică; 

jj) operator economic – orice persoană fizică sau juridică, de drept public ori de drept privat, 
sau grup ori asociere de astfel de persoane, care oferă în mod licit pe piaţă executarea de 
lucrări şi/sau a unei construcţii, furnizarea de produse ori prestarea de servicii, inclusiv orice 
asociere temporară formată între două ori mai multe dintre aceste entităţi; 

kk) parteneriat pentru inovare – procedura de atribuire utilizată de autoritatea contractantă 
pentru dezvoltarea şi achiziţia ulterioară a unui produs, serviciu sau a unor lucrări inovatoare, 
în condiţiile în care soluţiile disponibile pe piaţă la un anumit moment nu satisfac necesităţile 
autorităţii contractante; 

ll) persoane cu funcţii de decizie – conducătorul autorităţii contractante, membrii organelor 
decizionale ale autorităţii contractante ce au legătură cu procedura de atribuire, precum şi orice 
alte persoane din cadrul autorităţii contractante ce pot influenţa conţinutul documentelor 
achiziţiei şi/sau desfăşurarea procedurii de atribuire; 

mm) referinţă tehnică – orice specificaţie elaborată de organismele europene de standardizare, 
alta decât standardele europene sau alte organizaţii care au activităţi de standardizare la 
care România este parte, în conformitate cu proceduri adaptate în funcţie de evoluţia cerinţelor 
pieţei; 

nn) Sistemul electronic de achiziţii publice, denumit în continuare SEAP – desemnează 
sistemul informatic de utilitate publică, accesibil prin internet la o adresă dedicată, utilizat în 
scopul aplicării prin mijloace electronice a procedurilor de atribuire şi în scopul publicării anunţurilor 
la nivel naţional; 
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NM. Art. 5. (1) Orice autoritate contractantă, precum şi orice operator economic care 
utilizează SEAP în vederea participării la o procedură de atribuire, are obligaţia de a 
solicita înregistrarea şi, respectiv, reînnoirea înregistrării în SEAP.  
(2) Responsabilitatea oricărei decizii şi măsuri luate cu privire la achiziţionarea prin 
utilizarea mijloacelor electronice revine autorităţii contractante.  
(3) Responsabilitatea pentru corecta funcţionare din punct de vedere tehnic a SEAP 
revine operatorului acestui sistem.  
Art. 6. (1) Înregistrarea, reînnoirea şi recuperarea înregistrării în SEAP se efectuează 
respectându-se procedura electronică implementată de către operatorul SEAP, cu avizul 
Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, denumită în continuare ANAP, potrivit 
atribuţiilor.  
(2) Procedura electronică pentru înregistrarea, reînnoirea şi recuperarea înregistrării, 
atât pentru autorităţile contractante, cât şi pentru operatorii economici, se publică pe 
site-ul www.e-licitatie.ro.  
Art. 7. Autorităţile contractante şi operatorii economici care solicită înregistrarea, 
reînnoirea sau recuperarea înregistrării în SEAP răspund pentru corectitudinea 
datelor şi informaţiilor transmise în cadrul procedurii de înregistrare şi/sau reînnoire a 
înregistrării şi au obligaţia de a transmite operatorului SEAP orice modificare survenită în 
legătură cu aceste date şi informaţii, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la 
producerea respectivelor modificări. 

oo) scris(ă) sau în scris - orice ansamblu de cuvinte sau cifre care poate fi citit, reprodus şi 
comunicat ulterior, inclusiv informaţii transmise şi stocate prin mijloace electronice; 

pp) sistem dinamic de achiziţii – procesul de achiziţie organizat în integralitate prin mijloace 
electronice şi deschis, pe întreaga sa perioadă de valabilitate, oricărui operator economic care 
îndeplineşte criteriile de calificare şi selecţie, pentru achiziţii de uz curent, ale căror caracteristici 
general disponibile pe piaţă satisfac necesităţile autorităţii contractante; 

qq) solicitare de participare – solicitarea transmisă de operatorul economic împreună cu 
documentele necesare în vederea îndeplinirii cerinţelor de calificare în prima etapă în cadrul 
unei proceduri de licitaţie restrânsă, negociere competitivă, dialog competitiv sau parteneriat 
pentru inovare; 

rr) specificaţii tehnice – cerinţe, prescripţii, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui 
produs, serviciu sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare 
îndeplinirii necesităţii autorităţii contractante; 

ss) specificaţie tehnică comună – o specificaţie tehnică în domeniul tehnologiei informaţiei 
şi comunicaţiilor elaborată în conformitate cu articolele 13 şi 14 din Regulamentul (UE)  
nr. 1.025/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind 
standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE şi 93/15/CEE ale 
Consiliului şi a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 
2007/23/CE, 2009/23/CE şi 2009/105/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de 
abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului şi a Deciziei nr. 1.673/2006/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului; 

tt) standard – o specificaţie tehnică adoptată ca standard internaţional, standard european 
sau standard naţional de către un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare 
repetată sau continuă, care nu este obligatorie; 

uu) standard european – un standard adoptat de o organizaţie de standardizare europeană, 
care este pus la dispoziţia publicului; 

vv) standard internaţional – un standard adoptat de un organism de standardizare internaţional, 
care este pus la dispoziţia publicului; 

ww) standard naţional – un standard adoptat de un organism de standardizare naţional, 
care este pus la dispoziţia publicului; 
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xx) stat membru – orice stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European; 
yy) subcontractant – orice operator economic care nu este parte a unui contract de 

achiziţie publică şi care execută şi/sau furnizează anumite părţi ori elemente ale lucrărilor sau 
ale construcţiei ori îndeplinesc activităţi care fac parte din obiectul contractului de achiziţie 
publică, răspunzând în faţa contractantului de organizarea şi derularea tuturor etapelor 
necesare în acest scop; 

zz) TFUE – Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene; 

aaa) Tratate – Tratatul privind Uniunea Europeană şi Tratatul privind funcţionarea Uniunii  
Europene; 

bbb) unitate de achiziţii centralizate – o autoritate contractantă care furnizează activităţi de 
achiziţie centralizate şi, după caz, activităţi de achiziţie auxiliare; 

ccc) unitate operaţională separată – structură din cadrul autorităţii contractante, separată 
din punct de vedere tehnic, geografic sau organizatoric de alte structuri ale autorităţii con-
tractante; 

ddd) zile – zile calendaristice, cu excepţia cazurilor în care se prevede expres că sunt zile 
lucrătoare. 

(2) Termenele prevăzute în cuprinsul prezentei legi se calculează conform următoarelor 
reguli: 

a) la calculul unui termen exprimat în zile, luni sau ani de la un anumit eveniment ori act sau 
acţiune, data la care se produce respectivul eveniment, act ori acţiune nu se ia în considerare; 

b) cu aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor lit. a) şi d), termenul exprimat în zile 
începe să curgă la începutul primei ore a primei zile a termenului şi se încheie la expirarea 
ultimei ore a ultimei zile a termenului; 

c) cu aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor lit. a) şi d), termenul exprimat în luni 
sau ani începe să curgă la începutul primei ore a primei zile a termenului şi se încheie la 
expirarea ultimei ore a zilei care reprezintă ziua din ultima lună sau an corespunzătoare zilei în 
care a început să curgă termenul; dacă, în cazul termenului exprimat în luni sau ani, în luna în 
care se încheie termenul nu există o zi corespunzătoare zilei în care a început să curgă 
termenul, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a lunii respective; 

d) dacă ultima zi a unui termen exprimat în zile, luni sau ani este o zi de sărbătoare legală, 
duminică sau sâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare; 

e) la calculul unui termen exprimat în zile lucrătoare se aplică în mod corespunzător dispo-
ziţiile lit. a), b) şi d), cu deosebirea că zilele nelucrătoare din cadrul termenului nu se iau în 
considerare. 

Secţ. a 3-a. Autorităţi contractante 
 

Art. 4. (1) Au calitatea de autoritate contractantă în sensul prezentei legi: 

a) autorităţile şi instituţiile publice centrale sau locale, precum şi structurile din componenţa 
acestora care au delegată calitatea de ordonator de credite şi care au stabilite competenţe în 
domeniul achiziţiilor publice; 

b) organismele de drept public; 

c) asocierile formate de una sau mai multe autorităţi contractante dintre cele prevăzute la 
lit. a) sau b). 

(2) Prin organisme de drept public în sensul alin. (1) lit. b) se înţelege orice entităţi, altele decât 
cele prevăzute la alin. (1) lit. a) care, indiferent de forma de constituire sau organizare, îndeplinesc 
în mod cumulativ următoarele condiţii: 

a) sunt înfiinţate pentru a satisface nevoi de interes general, fără caracter comercial sau 
industrial; 
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b) au personalitate juridică; 

c) sunt finanţate, în majoritate, de către entităţi dintre cele prevăzute la alin. (1) lit. a) sau de 
către alte organisme de drept public ori se află în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea 
ori controlul unei entităţi dintre cele prevăzute la alin. (1) lit. a) sau ale unui alt organism de drept 
public ori mai mult de jumătate din membrii consiliului de administraţie/organului de conducere 
sau de supraveghere sunt numiţi de către o entitate dintre cele prevăzute la alin. (1) lit. a) ori de 
către un alt organism de drept public. 

(3) Se consideră că nevoile de interes general, prevăzute la alin. (2) lit. a), au caracter 
industrial sau comercial, dacă entitatea înfiinţată, în condiţiile legii, de către o autoritate 
contractantă îndeplineşte în mod cumulativ următoarele condiţii: 

a) funcţionează în condiţii normale de piaţă; 
b) urmăreşte obţinerea unui profit; 
c) suportă pierderile care rezultă din exercitarea activităţii sale. 

NM. Art. 2. (1) În vederea realizării achiziţiilor publice, autoritatea contractantă înfiin-
ţează în condiţiile legii un compartiment intern specializat în domeniul achiziţiilor, 
format, de regulă, din minimum trei persoane, dintre care cel puţin două treimi având 
studii superioare, precum şi specializări în domeniul achiziţiilor.  
(2) În măsura în care structura organizatorică a autorităţii contractante nu permite înfiin-
ţarea unui compartiment intern specializat în domeniul achiziţiilor distinct, principalele 
atribuţii ale acestuia sunt duse la îndeplinire de una sau, după caz, mai multe persoane 
din cadrul respectivei autorităţi contractante, însărcinate în acest sens prin act adminis-
trativ al conducătorului autorităţii contractante.  
(3) În aplicarea prezentelor norme metodologice, autoritatea contractantă, prin com-
partimentul intern specializat în domeniul achiziţiilor publice, are următoarele atribuţii 
principale:  
a) întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/recuperarea  
înregistrării autorităţii contractante în SEAP sau recuperarea certificatului digital, dacă 
este cazul;  
b) elaborează şi, după caz, actualizează, pe baza necesităţilor transmise de celelalte 
compartimente ale autorităţii contractante, strategia de contractare şi programul anual 
al achiziţiilor publice;  
c) elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei 
de atribuire şi a documentelor-suport, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a 
documentaţiei de concurs, pe baza necesităţilor transmise de compartimentele de 
specialitate;  
d) îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute 
de Lege;  
e) aplică şi finalizează procedurile de atribuire;  
f) realizează achiziţiile directe;  
g) constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice.  
(4) Celelalte compartimente ale autorităţii contractante au obligaţia de a sprijini activitatea 
compartimentului intern specializat în domeniul achiziţiilor, în funcţie de specificul şi 
complexitatea obiectului achiziţiei.  
(5) În sensul alin. (4), sprijinirea activităţii compartimentului intern specializat în domeniul 
achiziţiilor publice se realizează, fără a se limita la acestea, după cum urmează:  
a) transmiterea referatelor de necesitate care cuprind necesităţile de produse, servicii şi  
lucrări, valoarea estimată a acestora, precum şi informaţiile de care dispun, potrivit 
competenţelor, necesare pentru elaborarea strategiei de contractare a respectivelor  
contracte/acorduri-cadru;  
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b) transmiterea, dacă este cazul, a specificaţiilor tehnice aşa cum sunt acestea prevăzute 
la art. 155 din Lege;  
c) în funcţie de natura şi complexitatea necesităţilor identificate în referatele prevăzute la 
lit. a), transmiterea de informaţii cu privire la preţul unitar/total actualizat al respectivelor 
necesităţi, în urma unei cercetări a pieţei sau pe bază istorică;  
d) bugetară a acestora;  
e) informarea justificată cu privire la eventualele modificări intervenite în execuţia 
contractelor/acordurilor-cadru, care cuprinde cauza, motivele şi oportunitatea modifi-
cărilor propuse;  
f) transmiterea documentului constatator privind modul de îndeplinire a clauzelor 
contractuale.  
(6) În aplicarea prevederilor prezentului articol, autoritatea contractantă are, totodată, 
dreptul de a achiziţiona servicii de consultanţă, denumite în continuare servicii auxiliare 
achiziţiei, în vederea sprijinirii activităţii compartimentului intern specializat în domeniul 
achiziţiilor, precum şi pentru elaborarea documentelor/documentaţiilor necesare 
parcurgerii etapelor procesului de achiziţie publică şi/sau pentru implementarea unor 
programe de prevenire/diminuare a riscurilor în achiziţiile publice, vizând toate etapele, 
de la planificarea/pregătirea procesului, organizarea/aplicarea procedurii de atribuire 
şi până la executarea/monitorizarea implementării contractului de achiziţie publică/acor-
dului-cadru, inclusiv în raport cu activitatea comisiei de evaluare şi/sau soluţionarea 
contestaţiilor.  
Art. 3. (1) Referatul de necesitate reprezintă un document intern emis de fiecare 
compartiment din cadrul autorităţii contractante în ultimul trimestru al anului în curs 
pentru anul viitor, care cuprinde necesităţile de produse, servicii şi lucrări identificate, 
precum şi preţul unitar/total al necesităţilor.  
(2) Prin excepţie de la alin. (1), în cazul în care necesitatea nu este previzibilă sau nu 
poate fi identificată în ultimul trimestru al anului în curs pentru anul următor, referatele 
de necesitate pot fi elaborate la momentul identificării necesităţii.  
(3) Ori de câte ori este necesar, referatul de necesitate poate fi modificat, cu următoarele 
condiţii:  
a) modificarea să se realizeze înainte de iniţierea procedurii de atribuire, cu luarea în 
considerare, dacă este cazul, a timpului necesar modificării programului anual al 
achiziţiilor publice şi aprobării acestuia;  
b) compartimentul intern specializat în domeniul achiziţiilor publice să fie notificat în 
timp util cu privire la modificarea respectivă, astfel încât să poată întreprinde toate 
diligenţele necesare realizării achiziţiei.  
Art. 4. Prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice (ANAP) 
se pot pune la dispoziţia autorităţilor contractante şi a furnizorilor de servicii auxiliare 
achiziţiei un set de instrumente ce se utilizează pentru planificarea portofoliului de 
achiziţii la nivelul autorităţii contractante, fundamentarea deciziei de realizare a 
procesului de achiziţie şi monitorizarea implementării contractului, precum şi pentru 
prevenirea/diminuarea riscurilor în achiziţii publice.  
Art. 8. (1) Atribuirea unui contract de achiziţii publică/acord-cadru este rezultatul unui 
proces ce se derulează în mai multe etape.  
(2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a se documenta şi de a parcurge pentru 
fiecare proces de achiziţie publică trei etape distincte:  
a) etapa de planificare/pregătire, inclusiv consultarea pieţei;  
b) etapa de organizare a procedurii şi atribuirea contractului/acordului-cadru;  
c) etapa postatribuire contract/acord-cadru, respectiv executarea şi monitorizarea 
implementării contractului/acordului-cadru.  
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Art. 9. (1) Etapa de planificare/pregătire a unui proces de achiziţie publică se iniţiază 
prin identificarea necesităţilor şi elaborarea referatelor de necesitate şi se încheie cu 
aprobarea de către conducătorul autorităţii contractante/unităţii de achiziţii centralizate a 
documentaţiei de atribuire, inclusiv a documentelor-suport, precum şi a strategiei de 
contractare pentru procedura respectivă.  
(2) Strategia de contractare este un document al fiecărei achiziţii cu o valoare estimată 
egală sau mai mare decât pragurile valorice stabilite la art. 7 alin. (5) din Lege, iniţiată 
de autoritatea contractantă şi este obiect de evaluare a ANAP, în condiţiile stabilite la 
art. 23, odată cu documentaţia de atribuire, referitor la aspectele prevăzute la alin. (3) 
lit. b) şi f).  
(3) Prin intermediul strategiei de contractare se documentează deciziile din etapa de 
planificare/pregătire a achiziţiei în legătură cu:  
a) relaţia dintre obiectul, constrângerile asociate şi complexitatea contractului, pe de 
o parte, şi resursele disponibile la nivel de autoritate contractantă pentru derularea 
activităţilor din etapele procesului de achiziţie publică, pe de altă parte;  
b) procedura de atribuire aleasă, precum şi modalităţile speciale de atribuire a contrac-
tului de achiziţie publică asociate, dacă este cazul;  
c) tipul de contract propus şi modalitatea de implementare a acestuia;  
d) mecanismele de plată în cadrul contractului, alocarea riscurilor în cadrul acestuia, 
măsuri de gestionare a acestora, stabilirea penalităţilor pentru neîndeplinirea sau 
îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor contractuale;  
e) justificările privind determinarea valorii estimate a contractului/acordului-cadru, precum 
şi orice alte elemente legate de obţinerea de beneficii pentru autoritatea contractantă 
şi/sau îndeplinirea obiectivelor comunicate la nivelul sectorului administraţiei publice 
în care activează autoritatea contractantă;  
f) justificările privind alegerea procedurii de atribuire în situaţiile prevăzute la art. 69  
alin. (2)-(5) din Lege şi, după caz, decizia de a reduce termenele în condiţiile legii, 
decizia de a nu utiliza împărţirea pe loturi, criteriile de calificare privind capacitatea şi, 
după caz, criteriile de selecţie, criteriul de atribuire şi factorii de evaluare utilizaţi;  
g) obiectivul din strategia locală/regională/naţională de dezvoltare la a cărui realizare 
contribuie contractul/acordul-cadru respectiv, dacă este cazul;  
h) orice alte elemente relevante pentru îndeplinirea necesităţilor autorităţii contractante.  
Art. 10. Etapa de organizare a procedurii şi atribuire a contractului/acordului-cadru 
începe prin transmiterea documentaţiei de atribuire în SEAP şi se finalizează odată 
cu intrarea în vigoare a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru.  
Art. 11. (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a realiza un proces de achiziţie 
publică prin utilizarea uneia dintre următoarele abordări:  
a) cu resursele profesionale necesare celor trei etape mai sus identificate existente 
la nivel de autoritate contractantă;  
b) prin recurgerea la unităţi centralizate de achiziţie înfiinţate prin hotărâre a Guvernului, 
în condiţiile art. 40 din Lege;  
c) cu ajutorul unui furnizor de servicii de achiziţie, selectat în condiţiile legii.  
(2) Totalitatea proceselor de achiziţie publică planificate a fi lansate de o autoritate 
contractantă pe parcursul unui an bugetar reprezintă strategia anuală de achiziţie 
publică la nivelul autorităţii contractante.  
(3) Strategia anuală de achiziţie publică se realizează în ultimul trimestru al anului 
anterior anului căruia îi corespund procesele de achiziţie publică cuprinse în aceasta, 
şi se aprobă de către conducătorul autorităţii contractante.  
(4) Autoritatea contractantă are dreptul de a opera modificări sau completări ulterioare 
în cadrul strategiei anuale de achiziţie publică, modificări/completări care se aprobă 
conform prevederilor alin. (3).  
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(5) În cazul în care modificările prevăzute la alin. (4) au ca scop acoperirea unor 
necesităţi ce nu au fost cuprinse iniţial în strategia anuală de achiziţii publice, intro-
ducerea acestora în strategie este condiţionată de identificarea surselor de finanţare.  
(6) Autoritatea contractantă utilizează ca informaţii pentru elaborarea strategiei anuale 
de achiziţii cel puţin următoarele elemente estimative:  
a) nevoile identificate la nivel de autoritate contractantă ca fiind necesar a fi satisfăcute 
ca rezultat al unui proces de achiziţie, aşa cum rezultă acestea din solicitările transmise 
de toate compartimentele din cadrul autorităţii contractante;  
b) valoarea estimată a achiziţiei corespunzătoare fiecărei nevoi;  
c) capacitatea profesională existentă la nivel de autoritate contractantă pentru derularea 
unui proces care să asigure beneficiile anticipate;  
d) resursele existente la nivel de autoritate contractantă şi, după caz, necesarul de 
resurse suplimentare externe, care pot fi alocate derulării proceselor de achiziţii publice.  
Art. 12. (1) În cadrul strategiei anuale de achiziţie publică, autoritatea contractantă are 
obligaţia de a elabora programul anual al achiziţiilor publice, ca instrument managerial 
utilizat pentru planificarea şi monitorizarea portofoliului de procese de achiziţie la nivel de 
autoritate contractantă, pentru planificarea resurselor necesare derulării proceselor şi 
pentru verificarea modului de îndeplinire a obiectivelor din strategia locală/regională/ 
naţională de dezvoltare, acolo unde este aplicabil.  
(2) Programul anual al achiziţiilor publice se elaborează pe baza referatelor de necesitate 
transmise de compartimentele autorităţilor contractante şi cuprinde totalitatea contractelor 
de achiziţie publică/acordurilor-cadru pe care autoritatea contractantă intenţionează 
să le atribuie în decursul anului următor.  
(3) Atunci când stabileşte programul anual al achiziţiilor publice, autoritatea contractantă 
are obligaţia de a ţine cont de:  
a) necesităţile obiective de produse, servicii şi lucrări;  
b) gradul de prioritate a necesităţilor prevăzute la lit. a);  
c) anticipările cu privire la sursele de finanţare ce urmează a fi identificate.  
(4) După aprobarea bugetului propriu, autoritatea contractantă are obligaţia de a-şi 
actualiza programul anual al achiziţiilor publice în funcţie de fondurile aprobate.  
(5) Programul anual al achiziţiilor publice trebuie să cuprindă cel puţin informaţii  
referitoare la:  
a) obiectul contractului de achiziţie publică/acordului-cadru;  
b) codul vocabularului comun al achiziţiilor publice (CPV);  
c) valoarea estimată a contractului/acordului-cadru ce urmează a fi atribuit ca rezultat 
al derulării unui proces de achiziţie, exprimată în lei, fără TVA;  
d) sursa de finanţare;  
e) procedura stabilită pentru derularea procesului de achiziţie;  
f) data estimată pentru iniţierea procedurii;  
g) data estimată pentru atribuirea contractului;  
h) modalitatea de derulare a procedurii de atribuire, respectiv online sau offline.  
(6) După definitivarea programului anual al achiziţiilor publice, autoritatea contractantă 
are obligaţia de a publica semestrial în SEAP extrase din acesta, precum şi orice 
modificări asupra acestora, în termen de 5 zile lucrătoare, extrase care se referă la:  
a) contractele/acordurile-cadru de produse şi/sau servicii a căror valoare estimată este 
mai mare sau egală cu pragurile prevăzute la art. 7 alin. (1) din Lege;  
b) contractele/acordurile-cadru de lucrări a căror valoare estimată este mai mare sau 
egală cu pragurile prevăzute la art. 7 alin. (5) din Lege.  
Art. 13. Prin excepţie de la art. 12 alin. (1), în cazul în care autoritatea contractantă 
implementează proiecte finanţate din fonduri nerambursabile şi/sau proiecte de 
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cercetare-dezvoltare, are obligaţia de a elabora distinct pentru fiecare proiect în parte 
un program al achiziţiilor publice aferent proiectului respectiv.  
Art. 14. Autoritatea contractantă, prin compartimentul intern specializat în domeniul 
achiziţiilor, are obligaţia de a ţine evidenţa achiziţiilor directe de produse, servicii şi 
lucrări, ca parte a strategiei anuale de achiziţii publice.  
Art. 15. Prin ordin al preşedintelui ANAP se pune la dispoziţia autorităţilor contractante 
formularul de program anual al achiziţiilor publice. 

 

● DISPOZIŢII CONEXE. Programul anual al achiziţiilor publice1): 
„Aprob 
Conducătorul autorităţii contractante, 
… 
Aviz1 
Denumire compartiment 
 

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE2 

Nr.  
crt. 

Tipul şi 
obiectul 

contractului 
de achiziţie 

publică/ 
acordului-

cadru 

Cod 
CPV 

Valoarea 
estimată a 

contractului 
de achiziţie 

publică/ 
acordului-

cadru 

Sursa de 
finanţare 

Procedura 
stabilită/ 

instrumente 
specifice 
pentru 

derularea 
procesului  
de achiziţie 

Data 
(luna) 

estimată 
pentru 

iniţierea 
procedurii

Data (luna) 
estimată 
pentru 

atribuirea 
contractului 
de achiziţie 

publică/ 
acordului-

cadru 

Modalitatea 
de derulare a 
procedurii de 

atribuire 

Persoana 
responsabilă 
cu aplicarea 
procedurii 

de atribuire 

Lei, fără TVA
online/ 
offline 

                    
______ 
1Avizul se aplică numai dacă structura autorităţii contractante impune. Avizul poate fi acordat de una sau mai multe structuri din 
cadrul entităţii contractante. 
2În cazul implementării de proiecte finanţate din fonduri nerambursabile şi/sau proiecte de cercetare-dezvoltare, elaborarea 
programului achiziţiilor publica se va face distinct pentru fiecare proiect în parte. 

 
– Anexă privind achiziţiile directe 

Nr. 
crt. 

Obiectul 
achiziţiei 

directe 

Cod 
CPV 

Valoarea 
estimată Sursa de 

finanţare 

Data 
estimată 
pentru 
iniţiere 

Data 
estimată 
pentru 

finalizare 
Lei, fără 

TVA 
              

Elaborat 
Compartiment intern specializat în domeniul achiziţiilor publice/Persoana desemnată” 

Secţ. a 4-a. Domeniu de aplicare 
 

Paragraful 1. Praguri 

 

Art. 5. Dispoziţiile prezentei legi sunt aplicabile contractelor de achiziţie publică, acordu-
rilor-cadru şi concursurilor de soluţii. 

 

Art. 6. (1) Prezenta lege se aplică pentru atribuirea de către o entitate juridică fără calitate 
de autoritate contractantă a unui contract de lucrări, în cazul în care se îndeplinesc în mod 
cumulativ următoarele condiţii: 

a) contractul este finanţat/subvenţionat în mod direct, în proporţie de mai mult de 50% din 
valoarea acestuia, de către o autoritate contractantă; 

                                                                 
1) OPANAP nr. 281/2016 priv. stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achiziţiilor publice şi Programului 

anual al achiziţiilor sectoriale (M. Of. nr. 487 din 30 iunie 2016). 


