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A. Necesitarea contractării rezervate și a 
serviciilor sociale  
 
Încadrarea în muncă contribuie la integrarea în 
societate a persoanelor vulnerabile, iar munca 
protejată poate juca un rol important în 
asigurarea unor șanse egale pentru toți. Același 
lucru este valabil și pentru întreprinderile 
sociale al căror principal obiectiv este acela de a 
sprijini integrarea socială și profesională sau 
reintegrarea persoanelor cu handicap și a 
persoanelor dezavantajate, cum ar fi șomerii sau 
alte grupuri marginalizate din punct de vedere 
social. Cu toate acestea, este posibil ca astfel de 
întreprinderi să nu poată obține contracte în 
condiții de concurență normale. Prin urmare, 
este necesar ca autoritățile contractante să aibă 
posibilitatea să rezerve, pentru astfel de 
întreprinderi, dreptul de a participa la procedurile 
de atribuire a contractelor de achiziții publice sau 
a anumitor loturi de contracte, sau să rezerve 
executarea contractelor în cadrul programelor de 
angajare protejată. 
 
În acest cadru, Uniunea Europeană a adoptat 
Directiva 2014/24/UE care reglementează, printre 
altele, achizițiile publice rezervate și introduce 
clauze sociale în contractele de achiziții publice 
care au o valoare mai mare sau egală decât 
pragurile valorice cuprinse în directivă (art. 4 din 
Directiva UE 2014/24/UE). Astfel, au fost 
elaborate la nivel european prevederi care acordă 
prioritate unităților protejate și operatorilor 
economici care au drept scop principal integrarea 
socială și profesională a persoanelor cu dizabilități 
sau defavorizate, în atribuirea de contracte publice 
(art. 20 Directiva 2014/24/UE). De asemenea, a 
fost prevăzută  posibilitatea organizațiilor care 
sunt furnizori de servicii de interes general 
(sănătate, social, educație, cultură sau altele) de a 
participa la proceduri de achiziții rezervate (art. 77 
Directiva 2014/24/UE). 

 

                                                 
1 A se vedea Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L94, p. 106. 

Directiva 2014/24/UE1 face o distincție între 
ateliere protejate și programe de angajare 
protejată, însă aceste concepte sunt transpuse 
diferit de fiecare Stat Membru, în funcție noțiunile 
din  legislația  proprie. Atelierele protejate sunt 
instrumente de integrare în muncă a persoanelor 
cu dizabilități în medii speciale fără ca acestea să 
aibă neapărat statutul de angajat. Angajarea 
protejată presupune însă angajarea persoanelor cu 
dizabilități sau a celor vulnerabile în unități special 
destinate acestora, în care primesc salariu și au 
acces la scheme de protecție socială. 
 
Legislația națională din domeniul achizițiilor 
publice încurajează autoritățile contractante să 
realizeze achiziții publice care răspund unor 
obiective sociale, acordând autorităților 
contractante posibilitatea de a rezerva dreptul de 
participare la procedura de atribuire doar 
unităților protejate autorizate conform Legii 
nr. 448/2006 privind protecția și promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap și 
întreprinderilor sociale de inserție prevăzute 
de Legea nr. 219/2015 privind economia 
socială (art. 56 Legea 98/2016 privind achizițiile 
publice). 
 
Chiar dacă legislația românească a transpus în 
principal prevederile directivei europene în 
materie amintite mai sus, există câteva diferențe de 
nuanță care fac ca implementarea acestora să fie 
puțin diferită. Astfel, legislația noastră prevede 
faptul că autoritatea contractantă poate rezerva 
dreptul de participare la procedura de atribuire 
doar unităților protejate autorizate și 
întreprinderilor sociale de inserție. 
 
Dacă în Directiva2014/24/UE aceste contracte 
rezervate sunt destinate atelierelor protejate sau 
altor operatori economici ce au ca scop integrarea 
socială și profesională a persoanelor cu dizabilități 
sau a celor defavorizate, cu condiția ca cel puțin 
30% dintre angajații atelierelor, operatorilor 
economici sau programelor în cauză să fie lucrători 
cu dizabilități sau defavorizați, legislația 
românească acordă această posibilitate doar 
atelierelor protejate sau întreprinderilor 
sociale de inserție, deoarece doar aceste două 
tipuri de entități satisfac cerințele Directivei UE și 
sunt deja reglementate de în legislația românească 
 
Deși legislația național română a transpus aceste 
norme europene și permite contractarea rezervată 
a serviciilor și produselor unităților protejate și 
întreprinderilor de inserție socială, o cercetare 
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recentă cu privire la aplicarea acestui mecansim2 a 
evidențiat o cunoaștere limitată a prevederilor 
legislative privind atribuirea de contracte 
rezervate, atât la nivelul autorităților publice, cât și 
al organizațiilor neguvernamentale. Acest lucru se 
transpune în practică atât într-o folosire extrem de 
redusă a acestor facilități legale de către 
autoritățile contractante, cât și într-o slabă 
dezvoltare a pieței în domeniu. Astfel, în urma 
cercetărilor realizate a rezultat că ”foarte puține 
autorități publice locale cunosc procedura 
contractelor rezervate” și că multe dintre acestea 
sunt “timorate să inițieze procedurile specifice de 
achiziție pentru că se tem de controalele din partea 
organelor de specialitate în domeniu.  
 
Cunoașterea și înțelegerea importanței aplicării 
prevederilor legale referitoare la achizițiile 
rezervate de către autoritățile publice este foarte 
importantă pentru o implementare corectă a 
legislației în materie. În egală măsură, această 
cunoaștere este relevantă și pentru operatorii 
economici privați, inclusiv ONG-uri, pentru a 
facilita participarea lor la achizițiile publice. 
Prezentul ghid își propune să contribuie la 
creșterea gradului de cunoștere a legislației 
privind atribuirea contractelelor rezervate și 
contractarea serviciilor sociale.  
 

 

 

B.  Etapele procedurii de contractare 

Procedurile de achiziție publică generale, 
aplicabile inclusiv contractelor rezervate,se 
desfăşoară în mai multe etape, după cum urmează:  
 Ca primă etapă, autoritatea contractantă va 

trebui să planifice achiziția, să estimeze 
valoarea contractului, să întocmească o notă 

                                                 
2 Pentru detalii a se vedea Raportul privind Contracte rezervate. 

Provocări, Tendințe, Oportunități, Claudia Petrescu, p. 23. 
3 De reținut că autoritatea contractantă are anumite obligații de 

raportate în SICAP în ceea ce privește achizițiile directe, cum ar fi 

prevederile art. 46 H.G. nr. 395/2016, care oblige 

autoritatea/entitatea contractantă de a transmite trimestrial în 

SICAP o notificare cu privire la achiziţiile directe, grupate pe 

necesitate, care să cuprindă cel puţin obiectul, cantitatea 

achiziţionată, valoarea şi codul CPV. 

justificativă privind alegerea procedurii şi să 
întocmească documentaţia de atribuire (caiet 
de sarcini, fişa de date, proiect de contract 
etc.). Apoi, autoritatea contractantă va trebui 
să publice invitaţia de participare şi, după caz, 
documentaţia de atribuire în Sistemul 
Electronic de Achiziții Publice (SICAP), cu 
excepția achizițiilor directe.3 La calcularea 
termenelor din cadrul procedurii de achiziție 
se vor adăuga la perioadele minime impuse de 
lege şi zilele lucrătoare necesare pentru 
verificarea anunţului de către ANAP şi 
transmiterii acestuia către SICAP.4 După 
publicarea acestor documente în SICAP, 
autoritatea contractantă va trebui să 
primească şi să înregistreze ofertele primite. 
Până la deschiderea ofertelor, autoritatea 
contractantă va trebui să răspundă 
solicitărilor de clarificări ale operatorilor 
economici. De asemenea, autoritatea 
contractantă are obligaţia de a răspunde, în 
mod clar, complet şi fără ambiguităţi, la orice 
clarificare solicitată cât mai repede posibil, 
dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la 
primirea unei astfel de solicitări din partea 
operatorului economic. Autoritatea 
contractantă are obligaţia de a transmite 
răspunsurile către toţi operatorii economici 
care au obţinut documentaţia de atribuire, 
luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea 
celui care a solicitat clarificările respective. 

În cazul în care operatorul economic nu a transmis 
solicitarea de clarificare în timp util, punând astfel 
autoritatea contractantă în imposibilitatea de a 
respecta termenul mai sus, aceasta din urmă are, 
totuşi, obligaţia de a răspunde la solicitarea de 
clarificare în măsura în care perioada necesară 
pentru elaborarea şi transmiterea răspunsului face 
posibilă primirea acestuia de către operatorii 
economici înainte de data limită de depunere a 
ofertelor. 
 Apoi, autoritatea contractantă va trebui să 

numească comisia de evaluare a ofertelor. 

După expirarea termenului de la publicarea 

anunțului de participare, autoritatea 

contractantă va trebui să deschidă ofertele 

depuse, încheind procesul verbal de 

deschidere a ofertelor. Comisia de evaluare va 

începe verificarea cerinţelor minime de 

4 În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 1 HG 496/2018, în 

urma controlului ex ante al documentelor, ANAP are obligația ca 

în termen de 2 zile lucrătoare de la data încărcării anunțului în 

SEAP fie să emită către operatorul SEAP acceptul de publicare 

pentru anunțul respectiv, fie să respingă publicarea anunțului, caz 

în care emite autorității contractante aviz conform condiționat, 

dispozițiile art. 11 alin. 3 OUG 98/2017.  
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calificare în cazul în care a fost solicitată 

îndeplinirea unor astfel de condiţii, iar dacă 

este cazul, va solicita clarificarea/completarea 

documentelor de calificare depuse de 

ofertanți. La momentul depunerii solicitărilor 

de participare sau a ofertelor, autoritatea 

contractantă va trebui să accepte documentul 

DUAE, constând într-o declarație pe propria 

răspundere actualizată a ofertantului, ca 

dovadă preliminară privind îndeplinirea 

cerințelor de calificare, în locul certificatelor 

eliberate de către autoritățile publice sau de 

către terți care confirmă că operatorul 

economic în cauză îndeplinește condițiile 

legale (art. 193 alin 1 Legea 98/2016). 

 După aceea, Comisia de evaluare va stabili 

care oferte sunt acceptabile şi va trece la 

verificarea propunerilor tehnice şi financiare 

ale ofertanţilor declaraţi calificaţi, putând 
solicita clarificări la propunerile respective. În 

final, Comisia de atribuire va  stabili oferta 

câştigătoare prin aplicarea criteriilor de 

atribuire prevăzute în anunțul de participare 

simplificat şi va elabora raportului procedurii 

de atribuire.În baza raportului respectiv, 

autoritatea contractantă va lua decizia de 

atribuire şi o va comunica tuturor ofertanţilor 

implicaţi în procedura respectivă. În final, 

autoritatea contractantă va încheia contractul 

cu ofertantul câştigător şi va publica anunţul 

de atribuire în SICAP. 

Mai jos sunt prezentate sumar etapele 
procedurilor de achiziție publică relevante pentru 
atribuirea de contracte rezervate și contractarea 
serviciilor sociale și a altor servicii de interes 
public. 
 

I. Planificarea achiziţiilor 
 
Una dintre atribuţiile autorităţii contractante este 
„elaborarea şi, după caz, actualizarea, pe baza 
necesităţilor transmise de celelalte compartimente 

ale autorităţii contractante, a unui program anual 
al achiziţiilor publice, ca instrument managerial pe 
baza căruia se planifică procesul de achiziţie (art. 8 
alin. 1 HG 395/2016 de aprobare a  Normelor 
metodologice de aplicare a Legii 98/2016).  
 
Programul anual al achiziţiilor publice se 
elaborează însă într-o primă fază (sfârşitul 
ultimului trimestru al anului în curs) pe baza 
necesităţilor obiective ale autorităţii contractante 
şi a gradului de prioritate a acestor necesităţi, 
urmând ca doar în final să fie luate în considerare 
anticipările cu privire la fondurile ce urmează să fie 
alocate. După aprobarea bugetului propriu, 
autoritatea contractantă îşi definitivează 
programul anual al achiziţiilor publice în funcţie de 
fondurile aprobate dar şi de posibilităţile de 
atragere a altor fonduri. În acest context, se ridică 
întrebarea dacă ar trebui să fie pus semnul de 
egalitate între programul anual al achiziţiilor şi 
bugetul aprobat. În realitate cel mai util ar fi ca 
acest program să reflecte în integralitate intenţiile 
autorităţii contractante de a achiziţiona produsele, 
serviciile sau lucrările necesare. În funcţie de 
fondurile de care autoritatea contractantă va 
dispune în mod efectiv, vor fi iniţiate şi procedurile 
de atribuire a respectivelor contracte.  
 
Aplicaţie: 

Dacă autoritatea contractantă are  nevoie  de 30 de 

computere a căror valoare estimată este stabilită, să 

presupunem, la peste 135.060 lei, fără TVA, atunci 

o planificare corectă ar trebui să conducă la 

concluzia că, pentru achiziţia de computere, va fi 

necesară iniţierea unei proceduri simplificate. Se 

ridică însă întrebarea ce se întâmplă atunci când 

bugetul alocat în acest scop este este mai mic decât 

valoarea estimată pentru nevoia respectivă. De 

exemplu, să presupunem că din suma alocată se pot 

achiziționa doar 25 de computere. 

 

O abordare simplistă a problemei ne-ar îndemna să 

utilizăm  procedura de achizițiie directă, ceea ce este 

corect numai dacă pe parcursul următoarelor 12 luni 

se consideră că vor fi suficiente cele 25 computere 

care pot fi achiziţionate  din bugetul alocat. În cazul 

în care numărul de computere nu este considerat 

suficient şi, totodată, este destul de probabil ca, pe 

parcursul anului, să fie identificate alte surse de 

finanţare (inclusiv prin rectificare bugetară) este util 

să se iniţieze încă de început o procedură 

simplificată. În acest mod se conservă posibilitatea 

legală de a iniţia o nouă procedură simplificată 

pentru achiziţionarea diferenţei de 5 – computere 

necesare activităţii autorităţii contractante, la 

momentul în care suplimentul de fonduri va fi alocat 

efectiv. 
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Luând în considerare exemplul de mai sus, devine 
evident faptul că programul anual al achiziţiilor 
publice trebuie să fie un instrument care să 
permită astfel de abordări, extrem de utile în 
procesul de planificare a achiziţiilor publice, însă 
inițierea și derularea unei proceduri de 
atribuire nu este legată de asigurarea 
fondurilor respective.5  

 

II.  Estimarea valorii contractului de achiziţie 
publică 

Autoritatea contractantă are obligaţia de a estima 
valoarea contractului de achiziţie publică, pe baza 
calculării şi însumării tuturor sumelor care pot fi 
plătite pentru realizarea contractului respectiv, 
fără TVA, prin luarea în considerare a oricăror  
eventuale suplimentări sau majorări ale valorii 
contractului. Valoarea estimată a contractului de 
achiziţie publică trebuie să fie determinată înainte 
de iniţierea procedurii de achiziţie publică și se 
calculează luând în considerare toate produsele, 
serviciile sau lucrările identice sau similare ce 
urmează a fi achiziționate. În acest caz, autoritatea 
contractantă alege modalitatea de achiziţie în 
funcţie de valoarea estimată a tuturor produselor 
sau serviciilor cu acelaşi obiect sau destinate 
utilizării identice ori similare, ori care se 
adresează operatorilor economici ce desfăşoară 
constant activităţi într-o piaţă de profil relevantă, 
pe care autoritatea contractantă intenţionează să le 
atribuie în cursul unui an bugetar (art. 18 alin.1 şi 
3 Legea 98/2016). 
 
Valoarea estimată a achiziţiei se realizează, în 
primul rând, prin raportare la un cod CPV6 . Ca 
aplicație practică pentru modul de estimare a 
achiziției vom lua ca exemplu achiziția de produse 
similare de mobilier 
 
O interpretare diferită s-ar opune scopului 
directivei europene amintite care a stat la baza 
emiterii Legii 98/2016 privind achiziţiile publice. 
Chiar dacă noţiunile juridice din dreptul intern 
uniformizat nu ar corespunde celor din textul 
directivei, acestea se interpretează conform 
noţiunilor juridice cuprinse în textul directivelor 
europene.7 
 
 
 

                                                 
5 A se vedea și Speta 314, Biblioteca de spete ANAP, disponibil la 

https://achizitiipublice.gov.ro/questions/view/65. 
6 Trebuie menționat faptul că prin Regulamentul 213/2008 

privind Vocabularul comun privind achiziţiile publice (CPV) a 

fost alocat fiecărei achiziţii un cod CPV.  

Valoarea estimată a contractului de achiziţie 
publică reprezintă aşteptările autorităţii 
contractante privind modul în care vor reacţiona 
operatorii economici la propunerile de achiziţie ale 
autorităţii contractante. Prin urmare, valoarea 
respectivă nu este o valoare exactă, astfel că sunt 
posibile diferenţe între preţul estimat al achiziţiei 
de către autoritatea contractantă şi preţul oferit de 
operatorii economici. 
 
Excluderea operatorilor economici din procedura 
de achiziţie publică pentru simplul motiv că 
preţul oferit depăşeşte valoarea estimată de 
autoritatea contractantă este ilegală. În cazul în 
care autoritatea contractantă are posibilitatea de a 
disponibiliza fonduri suplimentare, atunci acesta 
va putea încheia contractul de achiziţie publică la 
preţul respectiv în măsura în care acest lucru nu 
conduce la eludarea aplicării dispoziţiilor 
obligatorii ale legislației în vigoare. 
 
În cazul în care autoritatea contractantă îşi 
propune să achiziţioneze produse și servicii 
similare, dar defalcate pe loturi a căror cumpărare 
se realizează prin atribuirea mai multor contracte 
distincte, atunci valoarea estimată se consideră a fi 
valoarea cumulată a tuturor loturilor. În cazul în 

7 A se vedea CJCE, C. 14/83- Von Colson und Kamman, „Culegere 

de spețe a CJUE” 1984, p.1891.  

La momentul actual, legislația privind achizițiile 

publice nu  definește clar ce cuprindenoțiunea de 

“produse sau servicii similare”. Totuși, în 

conformitate cu Recitalul 19 din Directiva 

2014/24/UE privind achiziţiile publice, în 

categoria produselor similare sunt incluse produse 

care sunt destinate utilizărilor identice sau similare, 

cum ar fi livrarea unei game de produse alimentare 

sau de articole diferite de mobilier de birou. În mod 

normal, un operator economic activ în domeniul 

respectiv ar putea să prezinte astfel de produse ca 

făcând parte din gama sa normală de produse. 

Aplicand la cazul nostru, produsele similare ar 

trebui să fie consumabilele (cum ar fi alimentele 

etc.) sau articole de mobilier de birou, iar nu orice 

fel de mobilier. Astfel, pentru mobilier, toate 

produsele care au primele 4 cifre identice se pot 

încadra în produse similare (și anume mobilier de 

birou), detalierea referindu-se doar la nivel de 

“clasa CPV” iar nu la nivel de grupă, identificate 

prin primele trei cifre ale codului, sau diviziune, 

identificate prin primele două cifre ale codului 

conform definiței acesteia din Regulamentul 

respectiv.   
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care valoarea cumulată a tuturor loturilor 
depăşeşte pragul valoric prevăzut de  art. 7 alin. 1 
din Legea 98/2016, procedurile de atribuire 
reglementate de lege se vor aplica pentru 
atribuirea fiecărui lot. Totuși, autoritatea 
contractantă are dreptul de a aplica procedura 
simplificată, sau, după caz, achiziția directă (în 
condițiile art. 7 alin. 5 Legea 98/2016) pentru  
loturile a căror valoarea individuală estimată, fără 
TVA, este mai mică de 360.160 lei, fără TVA în cazul 
achiziției de produse sau servicii, sau mai mică de 
4.502.000 lei, fără TVA, în cazul achiziției de 
lucrări, iar valoarea cumulată a loturilor respectiv 
nu depăşeşte 20% din valoarea totală a achiziției 
(art. 19 Legea 98/2016). 
 

 
 

III. Reguli comune privind procedurile de 
achiziții publice 

Autoritatea contractantă are dreptul de a iniţia 
aplicarea procedurii de atribuire numai după ce a 
elaborat documentaţia de atribuire sau, după caz, 
documentaţia de concurs. Achiziţiile publice care 
depăşesc  pragurile valorice  de relevanța 
europeană sunt guvernate pe întreaga durată a 
procedurii de achiziţie publică de obligaţia de 
transparenţă şi publicitate. Această obligaţie 
conţine publicarea anumitor anunţuri, ale căror 
formulare au fost elaborate de Comisia Europeană.  
Anunțuturile reglementate de Legea 98/2016 sunt 
următoarele: 

1. anunţul de intenţie (facultativ); 
2. anunţul de participare (obligatoriu); 
3. anunţul de atribuire (obligatoriu). 

 
Anunţul de intenţie este obligatoriu doar atunci 
când autoritatea contractantă doreşte să 
beneficieze de prevederile art. 74 alin. 2 Legea 
98/2016, respectiv reducerea la 15 zile a 
termenului minim de depunere a ofertelor (fără 
publicarea unui anunţ de intenţie, perioada 
minimă de aşteptate dintre transmiterea anunţului 
de participare spre publicare şi data limită de 
depunere a ofertelor este de 35 de zile). 

Autoritatea contractantă trebuie să publice 
anunţul de participare şi în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene. 
 
Autoritatea contractantă are dreptul de a reduce cu 
5 zile perioada pentru depunerea ofertelor 
prevăzută în cazul în care acceptă depunerea 
ofertelor prin mijloace electronice, în condițiile  
Legii 98/2016. În orice caz termenul nu poate fi 
mai mic de 15 zile. 
 
După finalizarea procedurii de achiziţie publică, 
autoritatea contractantă are obligaţia de a publica 
un anunţ privind atribuirea contractului, în cel 
mult 30 de zile de la data atribuirii (art. 145 alin. 1 
Legea 98/2016). 
 
Orice comunicare,  informare şi solicitare între 
operatorii economici și autoritatea contractantă 
trebuie să fie transmisă în scris. Ca modalităţi de 
comunicare se prevede posibilitatea transmiterii 
prin poştă, fax, mijloace electronice, precum şi 
orice combinaţie dintre acestea. Comunicarea este 
şi ea subordonată principiului tratamentului egal al 
operatorilor economici. Astfel, modalităţile de 
comunicare impuse de autoritatea contractantă nu 
trebuie să restricţioneze accesul operatorilor 
economici la procedura de atribuire. 
 
Ulterior autoritatea contractantă are dreptul de a 
aplica criterii de calificare şi selecţie referitoare la: 

 situaţia personală a candidatului sau 
ofertantului; 

 capacitatea de exercitare a activităţii 
profesionale; 

 situaţia economică şi financiară; 
 capacitatea tehnică şi/sau profesională; 
 standarde de asigurare a calităţii și de 

protecţie a mediului. 
 
1. Demonstrarea îndeplinirii ceriteriilor de 
selecție 
Operatorii economici au dreptul de a prezenta 
certificate emise de către o autoritate publică 
competentă sau de către un organism de drept 
public său privat care respectă standarde europene 
de certificare, pentru demonstrarea îndeplinirii 
unor criterii de calificare şi selecţie formulate. 
 
Autoritatea contractantă nu are dreptul de a 
impune candidaţilor/ofertanţilor obligativitatea 
prezentării unei certificări specifice, în scopul 
demonstrării îndeplinirii anumitor cerinţe, aceştia 
din urmă având dreptul de a prezenta orice alte 
documente echivalente cu o astfel de certificare sau 
care probează, în mod concludent, îndeplinirea 
respectivelor cerinţe.  
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De asemenea, autoritatea contractantă nu are 
dreptul de a solicita îndeplinirea unor cerinţe 
minime referitoare la situaţia economică şi 
financiară şi/sau la capacitatea tehnică şi 
profesională, care ar conduce, în mod nejustificat, 
la restricţionarea participării la procedura de 
atribuire și trebuie să respecte principiul 
proporţionalităţii atunci când stabileşte criteriile 
de calificare şi selecţie. Aceste criterii trebuie să 
aibă o legătură concretă cu obiectul contractului 
care urmează a fi atribuit. 
 
2. Demonstrarea capacității economice şi 
financiare și a capacității tehnice şi 
profesionale 
Capacitatea economică şi financiară, respectiv 
capacitatea tehnică şi profesională a 
ofertantului/candidatului poate fi susţinută, 
pentru îndeplinirea unui contract, şi de o altă 
persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice 
existente între ofertant/candidat şi persoana 
respectivă. 
 
În cazul în care ofertantul/candidatul îşi 
demonstrează situaţia economică şi financiară 
invocând şi susţinerea acordată de către o altă 
persoană, atunci acesta are obligaţia de a dovedi 
susţinerea de care beneficiază, prin prezentarea 
unui angajament ferm al persoanei respective, 
prin care aceasta confirmă faptul că va pune la 
dispoziţia ofertantului/candidatului resursele 
financiare invocate. Persoana care asigură 
susţinerea financiară nu trebuie să se afle în 
situaţia care determină excluderea din procedura 
de atribuire. 
 
În caietul de sarcini, autoritatea contractantă poate 
solicita ofertantului să indice, în oferta sa, partea 
din contract pe care intenţionează să o 
subcontracteze unor terţi, precum şi 
subcontractanţii propuşi. Această precizare nu 
aduce atingere principiului responsabilităţii 
operatorului economic. 
 
CJUE a avut prilejul să se pronunţe asupra 
susţinerii financiare şi tehnice a ofertanţilor, 
precum şi referitor la subcontractare. Astfel, în 
speţa „Holst Italia”8 CJUE a considerat că un 
ofertant are libertatea să se folosească de 
capacitatea financiară, tehnică şi economică a unei 
terţe persoane, în măsura în care din documentele 
prezentate autoritatea contractantă va putea să 
aprecieze că acesta poate să dispună în mod efectiv 
de resursele persoanei străine pe perioada 
executării contractului, iar în speţa „Siemens/ARGE 
Telekom”9 CJUE a considerat că Statele Membre nu 

                                                 
8 CJUE, hot. din 02.12.1999, speţa C-176/98 -  Holst Italia, 

Culegere 1999, p. 8607. 

pot limita dreptul ofertanţilor de a subcontracta 
asupra părţilor esenţiale ale contractului.  
 
3. Criteriile de atribuire a contractului 
Autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza 
în anunţul de participare criteriul de atribuire a 
contractului de achiziţie publică, care, odată 
stabilit, nu poate fi schimbat pe toată durata de 
aplicare a procedurii de atribuire. Autoritatea 
contractantă atribuie contractul de achiziție 
publică ofertantului care a depus oferta cea mai 
avantajoasă din punct de vedere economic, 
aspect care se stabilește pe baza criteriului de 
atribuire și a factorilor de evaluare prevăzuți în 
documentele achiziției.  

 
Pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase 
din punct de vedere economic, autoritatea 
contractantă are dreptul de a aplica unul dintre 
următoarele criterii de atribuire:  

 prețul cel mai scăzut,  
 costul cel mai scăzut,  
 cel mai bun raport calitate-preț,  
 cel mai bun raport calitate-cost.  

 
4. Utilizarea criteriului prețul cel mai scăzut 
Autoritatea contractantă poate utiliza criteriul 
prețul cel mai scăzut numai în situația în care 
achiziționează produse, servicii sau lucrări a căror 
valoare estimată a contractului nu depășește 
pragurile prevăzute la art. 7 alin. 1 Legea 98/2016, 
conform art. 187 Legea 98/2016. 
 
5. Utilizarea criteriului "oferta cea mai 
avantajoasă din punct de vedere economic" 
În cazul aplicării criteriului "oferta cea mai 
avantajoasă din punct de vedere economic", oferta 

9 CJUE, hot. din 18.03.2004, speţa C-314/01- Siemens/ARGE 

Telekom.  
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stabilită ca fiind câştigătoare este cea care 
întruneşte punctajul cel mai mare rezultat din 
aplicarea unui sistem de factori de evaluare pentru 
care se stabilesc ponderi relative sau un algoritm 
de calcul specific. Factorii de evaluare a ofertei pot 
fi, alături de preţ:  

 caracteristici privind nivelul calitativ, 
tehnic sau funcţional;  

 caracteristici de mediu;  
 costuri de funcţionare;  
 raportul cost/eficienţă;  
 servicii post-vânzare şi asistenţă tehnică;  
 termen de livrare sau de execuţie;  
 alte elemente considerate semnificative 

pentru evaluarea ofertelor.10 
 
6. Factorii de evaluare a ofertei 
Autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza, 
în mod clar şi detaliat, în documentaţia de atribuire 
factorii de evaluare a ofertei, cu ponderile relative 
ale acestora, sau algoritmul de calcul, precum şi 
metodologia concretă de punctare a avantajelor 
care vor rezulta din propunerile tehnice şi 
financiare prezentate de ofertanţi. Factorii de 
evaluare cu ponderile relative ale acestora, 
algoritmul de calcul, precum şi metodologia de 
punctare a avantajelor trebuie să aibă legătură 
concretă cu specificul contractului şi, după ce au 
fost stabiliţi, nu se pot schimba pe toată durata de 
aplicare a procedurii de atribuire. 
 
Cel mai bun raport calitate-preț/calitate-cost se 
determină pe baza unor factori de evaluare care 
includ aspecte calitative, de mediu și/sau sociale, în 
legătură cu obiectul contractului de achiziție 
publică și pot viza, printre altele: 

 calitatea, inclusiv avantajele tehnice;  
 caracteristicile estetice și funcționale;  
 accesibilitatea; 
 conceptul de proiectare pentru toți 

utilizatorii;  
 caracteristicile sociale, de mediu și 

inovatoare și  
 comercializarea și condițiile acesteia; 

organizarea, calificarea și experiența 
personalului desemnat pentru executarea 
contractului;  

 serviciile post-vânzare; 
 asistența tehnică; 
 condițiile de livrare.  

 

                                                 
10 Spre exemplu în cazul serviciile de curățare a clădirilor care sunt 

rezervate pentru întreprinderile de inserție se pot folosesc în mod 

legal criteriul de atribuire de tipul celui mai bun raport calitate preț 

cu următoare pondere (30% din punctaj este acordat ofertei 

financiare, 70 % din punctaj calitatea propunerii  tehnice). În 

cadrul punctajului privind calitatea propunerii  tehnice se pot 

acorda puncte pentru experiența similară în domeniu, pentru 

Criteriul de atribuire “cel mai bun raport calitate-
preț” include, de regulă, un element de preț sau de 
cost, iar costul cel mai scăzut se determină pe 
considerente de rentabilitate, utilizând factori 
precum calcularea costurilor pe ciclul de viață. 

Excurs. Bune practici la nivel european cu 
privire la achiziţiile sociale 

 
Mai jos sunt redate exemple de bune practici din 
alte State Membre. 
 
1. Rezervarea contractelor pentru servicii de 
curățenie 

 

 
 

parteneriatele sau legăturile furnizorului cu comunitatea respectivă 

(numărul de persoane incluse pe piața muncii, contractele semnate 

cu autoritățile locale din zona aceea etc), modul de integrare in 

muncă a persoanelor dezavantajate, structura organizațională a 

prestatorului, experiența, calificarea personalului, crearea locurilor 

de munca stabile pentru persoanele dezavantajate etc.). 

Autoritatea contractantă Gabicce Mare din Italia a 

rezervat dreptul de a participa la procedura de 

achiziție doar întreprinderilor de inserție socială 

pentru achiziția de serviciile de curățare a 

clădirilor, în valoare totală de 190.000 EUR,. 

Autoritatea contractantă a utilizat în mod legal 

criteriul de atribuire  cel mai bun raport calitate 

preţ, cu următoarea pondere: 30% din punctaj este 

acordat ofertei financiare, 70% din punctaj 

calitatea propunerii tehnice.1 

 

În cadrul punctajului privind calitatea propunerii 

tehnice se acordă puncte pentru experiența similară 

în domeniu, pentru parteneriatele sau legăturile 

furnizorului cu comunitatea respectivă (numărul de 

persoane incluse pe piața muncii, contractele 

semnate cu autoritățile locale din zona aceea etc), 

modul de integrare în muncă a persoanelor 

dezavantajate, structura organizațională a 

prestatorului, experiența, calificarea personalului, 

crearea locurilor de muncă stabile pentru 

persoanele dezavantajate etc. 
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2. Încurajarea contractării sociale de către 
autoritățile locale 
 
Consiliul local al orașului Barcelona din Spania a 
emis un decret prin care a obligat autoritățile 
contractante din subordine să folosească 
contractele rezervate și să includă clauze sociale 
în cadrul criteriilor de atribuire și  a contractelor 
atribuite. 

 
3. Încurajarea accesului persoanelor cu 
dizbilități la bunuri și servicii 
 
Un alt exemplu de bună practică îl constituie 
achizițiile publice în care se promovează accesul la 
tehnologia informație pentru persoanele cu 
dizabilități.  
 
Persoanele care suferă de dizabilități duc o luptă 
constantă pentru accesul la informații, servicii 
online, produse digitale și de manufactură și 
pentru accesul la clădirile din împrejurimi. 
Normele privind achizițiile publice s-au dovedit ca 
fiind un instrument în promovarea accesului la 
multe bunuri și servicii pentru persoanele cu 

dizabilități. Chiar dacă legislațiile naționale conțin 
prevederi privind accesibilitatea, acestea nu sunt 
întotdeauna respectate. În practică este foarte 
puțin probabil ca o casă care a fost construită fără 
să respecte cerințele de accesibilitate să fie 
demolată. De aceea trebuie să fie făcute verificări 
încă din faza de planificare, pentru că atunci când 
încep lucrările de construcție, să se asigure ca sunt 
luate în calcul și cerințele de accesibilitate. Trebuie 
să fie adoptate mecanisme de monitorizare în 
scopul asigurării aplicării corecte a regulilor și 
impunerea lor în cazul încălcării acestora. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Decretul  obligă autoritățile contractante să 

organizeze proceduri de achiziție restrictive în cazul 

anumitor contracte de achiziție de lucrări, bunuri sau 

servicii către uroperatori economici, cum ar fi unități 

protejate (înființate în baza art. 42 Legea spaniolă 

13/1982, publice sau private, care au drept scop 

principal să faciliteze accesul pe piața muncii a 

persoanelor cu dizabilități într-un mediu protejat cu 

scopul de a fi reintegrați ulterior pe piața comună a 

forței de muncă ) Cel puțin 70% dintre angajații 

acestor unități trebuie să fie persoane cu dizabilități, 

întreprinderi de inserție socială sau ONG-uri care au 

ca obiectiv principal angajarea și inserția socială a 

persoanelor cu risc de excluziune socială. Obligația 

de atribuire de contracte rezervate  societăților de 

inserție socială și ONG-urilor se aplică exclusiv 

contractelor de achiziție de valoare inferioară  

pragurilor valorice stabilite de directiva europeană în 

materie și/sau atunci când se utilizează procedura 

negocierii fără publicarea unui anunț de participare. 

Obligația de atribuire a contractelor rezervate 

unităților protejate este valabilă indiferent de valoarea 

acestora și de procedura de achiziție aleasă. 

 

În continuare, Decretul solicită autorităților 

contractante competente să justifice motivele pentru 

care un contract este considerat inadecvat pentru 

atribuirea lui printr-o procedură rezervată unităților 

protejate, întreprinderilor de inserție socială sau 

ONG-urilor care au ca obiectiv principal angajarea și 

inserția socială a persoanelor cu risc de excluziune 

socială sau pentru introducerea de clauze sociale.1 

 

Una dintre cele mai mari realizări ale directivei 

europene este prevederea criteriului de atribuire ”cel 

mai bun raport calitate-preț”, prin care autoritățile 

contractante pot integra deziderate sociale în criteriile 

de atribuire. Cu toate că autoritățile contractante pot 

utiliza în continuare ”prețul cel mai scăzut” sau  ”costul 

cel mai scăzut” drept criteriu de atribuire, guvernele 

Statelor Membre nu ar trebui să încurajeze această 

practică, ba chiar să elimine aceste criterii de atribuire 

în anumite sectoare, cum ar fi serviciile sociale sau alte 

servicii prestate direct persoanelor care fac parte din 

grupurile dezavantajate și vulnerabile.  

 
Factorul de atribuire "costul ciclului de viață" ajută la 

luarea în considerare a tuturor costurilor asociate cu 

durata de viață a unui produs sau serviciu. Acesta poate 

permite autorităților contractante să țină seama de 

impactul social al produsului, al forței de muncă sau al 

serviciului achiziționat de-a lungul ciclului de viață. 

Impactul social ar putea include factori precum: crearea 

de locuri de muncă, muncă decentă, incluziunea 

profesională a persoanelor cu dizabilități și 

dezavantajate, integrarea persoanelor dezavantajate în 

procesul decizițional la nivel de întreprindere și 

accesibilizarea pentru persoanele cu dizabilități  (în 

special pentru cei care locuiesc în zone îndepărtate). 

Criteriile de atribuire ar trebui corelate cu obiectul 

contractului de achiziție respectiv. Autoritățile 

contractante au libertatea să definească obiectul 

contractului în orice mod în care răspunde nevoilor lor, 

atâta timp cât ele nu distorsionează prin aceasta 

competiția între întreprinderi în cadrul Pieței Comune, 

adică să atribuie un contract prin care să favorizeze în 

mod injust un operator economic de pe piață.  
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4. Utilizarea unor criterii sociale în evaluarea 
ofertelor 
 
În acest context, ca exemplu de bună practică poate 
fi menționată și achiziția inițiată de orașul Burgos, 
Spania,  care a avut ca obiect servicii de 
management, control și funcționarea 
corespunzătoare a Centrelor de reciclare din oraș, 
cu valoarea estimată la 189,830.50 EUR, pe o 
durată de 2 ani.  

 
În cazul unei oferte care are un preţ aparent 
neobişnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează 
a fi furnizat, executat sau prestat, autoritatea 
contractantă are obligaţia de a solicita ofertantului 
înainte de a lua o decizie de respingere a acelei 
oferte, detalii şi precizări pe care le considera 
semnificative cu privire la oferta, precum şi de a 
verifica răspunsurile care justifica preţul 
respectiv (art. 210 alin. 1 Lege 98/2016). 
 
Autoritatea contractantă are obligaţia de a lua în 
considerare justificările primite de la ofertant, 
îndeosebi cele care se referă la: 

 fundamentarea economică a modului de 
formare a preţului, aferent metodelor de 
execuţie utilizate, procesului de 
producţie sau serviciilor prestate; 

 soluţiile tehnice adoptate şi/sau orice 
condiţii deosebit de favorabile de care 
beneficiază ofertantul pentru executarea 
lucrărilor, pentru furnizarea produselor 
sau prestarea serviciilor; 

 originalitatea ofertei din punct de vedere 
al îndeplinirii tuturor cerinţelor 
prevăzute în caietul de sarcini; 

 respectarea dispoziţiilor privind 
protecţia muncii şi condiţiile de lucru 
aplicabile pentru executarea lucrării, 
prestarea serviciului sau furnizarea 
produselor; 

 posibilitatea ca ofertantul să beneficieze 
de un ajutor de stat. 

 

În  cazul în care se constată că într-adevăr oferta 
depusă de un anumit operator economic are un 
preţ aparent neobişnuit de scăzut, autoritatea 
contractantă nu are obligația de a considera oferta 
respectivă inacceptabilă, ci doar  de a solicita 
lămuriri înainte de a lua o eventuală decizie de 
respingere a ofertei. În lipsa unei prevederi legale 
exprese, se poate interpreta că legea oferă doar o 
garanţie operatorilor economici de a nu le fi 
excluse ofertele pe motivul că preţul inclus în 
acesta este aparent neobişnuit de scăzut. Astfel, în 
măsura în care autoritatea contractantă a solicitat 
informaţiile respective şi aceste informaţii au fost 
furnizate, iar autoritatea contractantă consideră că 
justificările respective nu sunt întemeiate, atunci 
autoritatea contractantă nu ar fi obligată să 
respingă oferta respectivă. Decizia respectivă de 
excludere este un drept al autorităţii 
contractante şi o garanţie a operatorilor 
economici că preţurile oferitelor nu vor fi 
considerate în mod nejustificat ca fiind aparent 
neobişnuit de scăzute. 
 

IV. Procedurile de achiziție publică 

1. Achiziţia directă 
 
Achiziţia directă nu reprezintă o procedură de 
achiziţie publică, ci o modalitate de a cumpăra 
produse, servicii sau lucrări a căror valoare 
individuală, fără TVA, nu depăşeşte pragurile 
valorice prevăzute de art. 7 alin. 5 Legea 98/2016, 

Considerentele sociale au fost luate în calcul în 

cadrul criteriului de atribuire ”oferta cea mai 

avantajoasă din punct de vedere economic” în 

modul următor: 50% din ponderea ofertei 

financiare și 50% din ponderea ofertei tehnice (23 

puncte - oferta referitoare la managementul 

centrelor de reciclare, 22 puncte - proiecte de 

integrare în muncă adresate persoanelor 

vulnerabile, 5 puncte - îmbunătățirea calității și 

managementului mediului).1  

 

De asemenea,  menționăm și cazul Selor din 

Belgia, o organizație care oferă servicii de 

recrutare pentru administrația publică belgiană și 

care a inclus în anumite contracte de achiziție 

publică de servicii egalitatea de șanse ca element 

al criteriilor de atribuire. De exemplu, într-o ofertă 

pentru elaborarea testelor de selecție, egalitatea de 

șanse a fost inclusă ca sub-criteriu în cadrul 

criteriului "calitatea testului oferit". Contractele au 

fost examinate pe baza metodologiei utilizate la 

elaborarea testelor și mai exact în ceea ce privește 

imparțialitatea de gen a testului. 
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respectiv 135.060 lei (pentru produse sau servicii), 
respectiv 450.200 lei (pentru lucrări)11. 
 
Această modalitate de cumpărare are la bază, 
potrivit legii, un ”document justificativ” (factură 
fiscală sau un contract, aşa cum este de preferat în 
cazul achiziționării de servicii), document care 
trebuie păstrat de către autoritatea contractantă. 
 
Se ridică însă întrebarea ce se întâmplă dacă o 
autoritate contractantă desfăşoară mai multe 
achiziţii directe a căror valoare cumulată 
depăşeşte pragul valoric impus de legislaţia 
română.  
 
Aplicaţie: 

 
Indiferent de aceste argumente, autoritatea 
contractantă poate să achiziţioneze în mod direct 
produsele sau serviciile respective, pe loturi, în 
condiţiile prevăzute de art. 19 Legea 98/2016. 
 
 
 

                                                 
11 La momentul scrierii prezentului Ghid pragul valoric este de 

135.060 lei, fara TVA. 

2. Procedura simplificată 
 
De regulă, autoritatea contractantă are obligaţia să 
atribuie contractele de achiziţie publică în cadrul 
procedurii licitaţiei deschise sau a licitaţiei 
restrânse. Procedura simplificată reprezintă o 
procedură specifică dreptului românesc, ea 
neavând corespondent în directivele europene în 
materia achiziţiilor publice. Reglementarea 
acesteia a fost nececesară în vederea respectării 
principiilor fundamentale ale Tratatului privind 
Uniunea Europeană cum ar fi nediscriminarea, 
tratamentul egal, dreptul la o cale de atac  eficientă, 
precum şi a libertății de a presta servicii şi de a 
înfiinţa sucursale. 
 
Procedura simplificată este aplicabilă pentru 
pragurile valorice cuprinse între: 

 30.000 EUR, fără TVA (echivalentul a 
135.060 lei, la momentul redactării 
prezentului Ghid) şi 144 000 EUR, fără 
TVA (echivalentul a 648.288 lei,) pentru 
produse și servicii, respectiv  

 100.000 EUR, fără TVA (echivalentul a 
450.200 lei) şi 5.548 000 EUR, fără TVA 
(echivalentul a 24.977.096 lei) pentru 
lucrări.  

 
Procedura simplificată este guvernată, în principiu, 
de aceleaşi reguli ca şi procedura licitaţiei deschise 
cu următoarele modificări:  

 în locul unui anunţ de participare 
autoritatea contractantă poate să publice 
un anunț de participare simplificat, care 
trebuie să conţină informaţii minimale; 

 termenele pentru cererea de oferte sunt 
reduse în mod corespunzător. Astfel, 
pentru depunerea ofertelor se prevede un 
termen de 10 zile de la data publicării 
anunțului de participare simplificat, în 
cazul în care se are în vedere atribuirea 
unui contract de achiziție publică de 
servicii sau produse, respectiv 6 zile, în 
cazul în care se are în vedere atribuirea 
unui contract de achiziție publică de 
produse de complexitate redusă, respectiv 
15 zile, în cazul în care se are în vedere 
atribuirea unui contract de achiziție 
publică de lucrări (art. 113 alin. 5 Legea 
98/2016). 

 
Spre deosebire de procedura licitației deschise, 
dacă autoritatea contractantă decide să solicite 
criterii de calificare și selecție, aceasta poate 
solicita doar: 

Spre exemplu, o autoritate contractantă cumpără 

calculatoare în valoare de 130.000 lei, fără TVA prin 

achiziţie directă, ulterior fiind nevoită să 

achiziţioneze un alt calculator în valoare de peste 

5.060 lei, fără TVA, depăşind astfel pragul valoric de 

135.060 lei, fără TVA. În cazul în care ar desfăşura o 

procedură simplificată doar pentru acest ultim 

calculator  aceasta, în mod sigur, ar fi sortită eşecului. 

Niciun operator economic nu ar fi interesat să 

participe la o astfel de procedură pentru a livra un 

singur calculator.  

 

Dacă o autoritate contractantă poate să cunoască, 

potrivit bugetului propriu, că trebuie să achiziţioneze 

produse și/ sau servicii, fiecare din aceste achiziţii  

având o valoare mai mare de 135.060 lei, fără TVA, 

atunci va trebui, în funcţie de pragul valoric pe care îl 

atinge, să aplice o anumită procedură. Dacă 

autoritatea contractantă achiziţionează produse sau 

servicii, de o valoare mai mică de 135.060 lei, fără 

TVA, şi, ulterior, bugetul său propriu se modifică 

fiind necesare şi alte achiziţii, fiecare mai mică de 

135.060 lei, fără TVA, atunci, prevederile art. 7 alin. 

5  sunt perfect aplicabile (achiziție directă). Ceea ce 

este important de reţinut este faptul că trebuie să 

lipsească ”intenţia” de a diviza contractul de 

achiziţie de o valoare mai mare în mai multe 

contracte de valori mai mici, astfel încât să fie 

eludate prevederile legale. 
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 cerințe privind motive de excludere;  
 capacitatea de exercitare a activității 

profesionale:  
 experiența similară (art. 113 alin. 11 Legea 

98/2016). 
 
De asemenea, termenul de transmite spre 
publicare a unui anunț de atribuire este de maxim 
15 zile de la data încheierii contractului de achiziție 
publică, spre deosebire de procedura licitație 
deschisă care prevede un termen de 30 de zile de la 
data încheierii contractului de achiziție publică 
(art.145 alin. 1 lit. a Legea 98/2016 în coroborare 
cu art. 105 HG 395/2016). 
 
 
3.  Procedurile de achiziții publice 
reglementate de Directiva 2014/24/UE 
 
Potrivit art. 4 din Directiva 2014/24/UE privind 
achizițiile publice, pragurile valorice (exprimate în 
euro)12 sunt următoarele: 
 

 
Aceste praguri valorice au corespondent în 
moneda națională în art. 7 Legea 98/2016. La 
atribuirea contractelor de achiziții publice, 
autoritățile contractante aplică proceduri 
naționale adaptate pentru a fi în conformitate 
cu  această directivă, cu condiția ca să fi fost 
publicată o invitație la o procedură concurențială 
de ofertare în conformitate cu cerințele directivei 
europene în materie. 
 
Ca regulă generală, pentru atribuirea 
contractelor de achiziţie publică a căror valoare 

                                                 
12 În conformitate cu prevederile directivei europene privind 

achiziţiile publice (Directiva 2014/24/UE), procedurile, regulile şi 

formele care reglementează acest domeniu nu sunt aplicabile decât 

pentru valori estimate ale contractelor care ating anumite praguri 

estimată egală sau mai mare decât valorile 
prevăzute la art. 7 alin. (5) din Legea 98/2016, 
autoritatea contractantă poate folosi una din 
următoarele proceduri: licitaţia deschisă, licitaţia 
restrânsă, negocierea competitivă, negocierea fără 
publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, 
dialogul competitiv, parteneriatul pentru inovare 
și concursul de soluţii. 
 
Regulile specifice atribuirii unui contract 
având ca obiect prestarea de servicii sociale şi 
de alte servicii specifice sunt guvernate de art. 68 
alin. 2 din Legea 98/2016 prevede că autoritatea 
contractantă va utiliza: 

 licitaţia deschisă, licitaţia restrânsă, 

negocierea competitivă, dialogul 

competitiv, parteneriatul pentru inovare, 

negocierea fără publicare prealabilă sau 

concursul de soluţii – dacă valoarea 

contractului depășește 3.376.500 lei; 

 procedura proprie - dacă valoarea 

contractului nu atinge pragul de 3.376.500 

lei. 

 
3.1. Licitaţia deschisă 
 
Licitaţia deschisă se poate finaliza printr-o etapă 
suplimentară de licitaţie electronică. Aceasta se 
recomandă a fi aplicată atunci când oferta pe piaţă 
nu este excedentară. Licitaţia deschisă se poate 
organiza în totalitate în format electronic. În cazul 
în care se doreşte finalizarea licitaţiei deschise prin 
licitaţie electronică, atunci acest lucru trebuie 

valorice. Aceste praguri valorice au fost calculate iniţial în DST 

(drepturi speciale de tragere), iar, ulterior, sunt transformate 

periodic din DST în Euro, Comisia fiind abilitată să le actualizeze 

prin regulamentele sale. 

Tipuri de 
contracte 

Tipuri de autorităţi 
contractante 

Autorităţi 
guvernamenta

le centrale 

Alte 
autorităţi 

(regionale, 
locale etc.) 

Contracte de 
lucrări 

5 186 000 EUR 5 186 000 EUR 

Contracte de 
servicii 

134 000 EUR 207 000 EUR 

Contracte de 
furnizare 

134 000 EUR 207 000 EUR 

Contracte de 
servicii 
sociale și alte 
servicii 
specifice 

750 000 EUR 750 000 EUR 
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specificat în anunţul de participare şi în 
documentaţia de atribuire.  
 
3.2.  Licitaţia restrânsă 
 
Licitaţia restrânsă este procedura în care numai 
candidaţii admişi într-o primă etapă pot 
depune o ofertă. Prin urmare, aceasta este 
compusă din două etape, şi anume: 

1. etapa de selectare a candidaţilor şi  
2. etapa de evaluare a ofertelor depuse de 

candidaţii selectaţi.  
 
Precizăm că autoritatea contractantă are dreptul 
de a decide organizarea unei etape suplimentare 
de licitaţie electronică, caz în care are obligaţia de 
a anunţa această decizie în anunţul de participare 
şi în documentaţia de atribuire. 
 
Pentru procedura de licitaţie publică restrânsă, 
perioada cuprinsă între data transmiterii 
anunţului de participare şi data limită de depunere 
a candidaturilor trebuie să fie de cel puţin 30 de 
zile. În caz de urgenţă, autoritatea contractantă are 
dreptul de a accelera aplicarea procedurii prin 
reducerea perioadei la cel puţin 15 zile. În orice caz, 
autoritatea contractantă este obligată să respecte 
un termen limită de depunere a candidaturilor de 
cel puțin 10 zile de la data transmiterii spre 
publicare a anunţului de participare. 
 
Autoritatea contractantă are dreptul de a limita 
numărul de candidaţi. Numărul minim de candidaţi 
indicaţi în anunţul de participare trebuie să fie 
suficient ca să asigure o concurenţă reală şi, în orice 
situaţie, nu poate fi mai mic de 5. Atunci când 
selectează candidaţii, autoritatea contractantă are 
obligaţia de a aplica criterii obiective şi 
nediscriminatorii, utilizând în acest scop numai 
criteriile de selecţie prevăzute în anunţul de 
participare. 
 
Autoritatea contractantă are obligaţia de a indica în 
anunţul de participare criteriile de selecţie şi 
regulile aplicabile, numărul minim al candidaţilor 
pe care intenţionează să-i selecteze şi, dacă este 
cazul, numărul maxim al acestora. 
 
În anunţul de participare se precizează numărul 
minim de candidaţi ce vor fi selectaţi sau, după caz, 
numărul maxim. Numărul minim nu poate fi mai 
mic de cinci, iar candidaţii se selectează prin 
aplicarea criteriilor de selecţie stabilite în anunţul 
de participare. Numărul de candidaţi selectaţi după 
prima etapă a licitaţiei restrânse trebuie să fie cel 
puţin egal cu numărul minim indicat în anunţul de 
participare. 
 

În cazul în care numărul candidaţilor care 
îndeplinesc criteriile de selecţie este mai mic decât 
numărul minim indicat în anunţul de participare, 
autoritatea contractantă are dreptul fie de a anula 
procedura de licitaţie restrânsă, fie de a continua 
procedura de licitaţie restrânsă numai cu acel/acei 
candidat/candidaţi care îndeplineşte/îndeplinesc 
criteriile solicitate. În orice caz, este interzisă 
invitarea la etapa a doua a licitaţiei restrânse a unui 
operator economic care nu a depus candidatura în 
prima etapă sau care nu a îndeplinit criteriile de 
selecţie. 
 
După selectarea candidaţilor, autoritatea 
contractantă trebuie să transmită o invitaţie de 
participare la etapa a doua a procedurii de licitaţie 
restrânsă tuturor candidaţilor selectaţi, care 
trebuie să cuprindă cel puţin următoarele 
informaţii: referinţe privind anunţul de participare 
publicat; data şi ora limită stabilite pentru 
depunerea ofertelor; adresa la care se transmit 
ofertele; limba sau limbile în care trebuie elaborată 
oferta; adresa, data şi ora deschiderii ofertelor 
precizări referitoare la documentele suplimentare 
pe care operatorii economici trebuie să le prezinte 
în scopul verificării declaraţiilor sau completării 
documentelor prezentate în prima etapă pentru 
demonstrarea capacităţii tehnice şi economico-
financiare.  
 
Procedura licitaţiei restrânse este recomandat a fi 
aplicată atunci când oferta pe piaţă este 
excedentară. În cazul în care se doreşte finalizarea 
licitaţiei restrânse prin licitaţie electronică, atunci 
acest lucru trebuie specificat în anunţul de 
participare şi în documentaţia de atribuire.  
 
 

 
Dacă preţurile ofertelor depuse în cadrul unei 
proceduri de licitaţie deschisă sau restrânsă 
depăşesc limita bugetului alocat pentru 
îndeplinirea contractului, autoritatea contractantă 
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nu are dreptul de a negocia reducerea preţului 
şi nici de a reduce cantitatea solicitată iniţial, cu 
scopul de a se încadra în resursele financiare 
disponibile.  

 
În cadrul procedurilor de licitaţie deschisă şi 
licitaţie restrânsă, autoritatea contractantă poate 
solicita îmbunatăţiri ale ofertelor, numai dacă a 
specificat expres acest lucru în anunţul de 
participare şi în documentaţia de atribuire, 
utilizând în acest scop exclusiv ca metodă specială 
de atribuire licitaţia electronică. 
 
3.3. Negocierea competitivă 
 
Negocierea competitivă reprezintă procedura 
prin care autoritatea contractantă derulează 
consultări cu candidaţii preselectaţi/selectaţi şi 
negociază clauzele contractuale, inclusiv preţul, cu 
unul sau mai mulţi dintre aceştia. Negocierea 
competitivă (cu publicarea unui anunţ de 
participare) se desfăşoară în trei etape, şi anume: 

 etapa de preselecţie a candidaţilor,  
 etapa de negociere,  
 etapa de evaluare a ofertelor finale. 

 
În cadrul procedurii de negociere, etapa 
suplimentară de licitaţie electronică se poate 
organiza numai dacă acest lucru a fost specificat în 
anunţul de participare şi în documentaţia de 
atribuire. 
 
În anunţul de participare se precizează numărul 
minim de candidaţi ce vor fi selectaţi sau, după caz, 
numărul maxim. Numărul minim nu poate fi mai 
mic de 3, iar aceştia se preselectează prin aplicarea 
criteriilor de preselecţie stabilite în anunţul de 
participare. 
 
În opinia noastră, negocierea competitivă asigură 
același nivel de competitivitate ca şi licitaţia 
deschisă sau restrânsă, având un grad de 
transparenţă adecvat  
 
3.4. Negocierea fără publicarea prealabilă a 
unui anunţ de participare 
 
Negocierea fără publicarea unui anunţ de 
participare reprezintă procedura prin care 
autoritatea contractantă derulează consultări şi 
negociază clauzele contractuale, inclusiv preţul, cu 
unul sau cu mai mulţi operatori economici. 
Runda/rundele de negociere se desfăşoară 
separat, cu fiecare operator economic în parte.  
 
Procedura negocierii fără publicarea unui anunţ de 
participare se aplică în urma derulării unei licitaţiei 
deschise, licitaţiei restrânse, a dialogului 

competitiv sau a procedurii simplificate nu a fost 
depusă nici o ofertă sau au fost depuse numai 
oferte neadecvate, iar procedura iniţial desfăşurată 
să fie anulată şi cerinţele iniţiale prevăzute în 
documentaţia de atribuire să nu fie substanţial 
modificate.  
 
Ofertele neadecvate sunt ofertele neconforme și 
inaccectabile. Ofertele neconforme sunt ofertele 
care se află în una din următoarele situații: 

 nu satisfac cerinţele caietului de sarcini,  
 conţin propuneri referitoare la clauzele 

contractuale care sunt în mod evident 
dezavantajoase pentru autoritatea 
contractantă  

 conţin în cadrul propunerii financiare 
preţuri care nu sunt rezultatul liberei 
concurente şi care nu pot fi justificate.  
 

Ofertele inacceptabile sunt oferte ce se află în una 
din următoarele situații : 

 au fost depuse după data şi ora limită de 
depunere sau la o altă adresă decât cele 
stabilite în anunţul de participare;  

 nu sunt însoţite de garanţia de participare 
astfel cum a fost solicitată în 
documentaţia de atribuire;  

 au fost depuse de un ofertant care nu 
îndeplineşte cerinţele minime de 
calificare, sau care, din motive imputabile 
acestuia, nu şi-a îndeplinit sau şi-a 
îndeplinit în mod defectuos obligaţiile 
contractuale  anterioare, fapt care a 
produs sau este de natură să producă 
grave prejudicii beneficiarilor acestuia; 

 constituie o alternativă la prevederile 
caietului de sarcini, alternativă care nu 
poate fi luată în considerare;   

 preţul inclus în propunerea financiară 
depăşeşte valoarea fondurilor care pot fi 
disponibilizate pentru îndeplinirea 
contractului de achiziţie publica 
respectiv; 

 în urma verificărilor efectuate, se constată 
că oferta prezintă un preţ neobişnuit de 
scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi 
furnizat, executat sau prestat. 
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Una din situaţiile în care poate fi anulată o 
procedură de atribuire este chiar depunerea de 
oferte inacceptabile sau neconforme.Astfel, dacă 
nu au fost depuse oferte sau au fost depuse numai 
oferte inacceptabile sau neconforme, înseamnă că 
prevederile documentaţiei de atribuire au condus 
la acest rezultat. De multe ori, autorităţile 
contractante impun criterii de calificare/selecţie 
exagerate, solicită operatorilor economici 
îndeplinirea multor condiţii şi dovedirea acestora 
prin documente în situaţii nejustificate, stabilesc 
termene de depunere a ofertelor minimale şi 
insuficiente pentru pregătirea unor oferte serioase, 
aleg cu regularitate demararea unor proceduri ca 
licitaţia deschisă sau restrânsă cu toate că nu 
cunosc şi nu prevăd în documentaţiile de atribuire 
specificaţii tehnice suficient de detaliate şi de clare. 
 
Mai trebuie specificat că în situaţia în care sunt 
invitaţi la negociere toţi ofertanţii care au 
participat la procedura anterioară de licitaţie 
deschisă, restrânsă, dialog competitiv sau 
procedura simplificată, atunci autoritatea 
contractantă are dreptul de a nu transmite un 
anunţ de participare în condiţiile în care ofertanţii 
au îndeplinit criteriile de calificare şi au depus 
oferte.  
 
Situații specifice în care poate fi utilizată 
procedura de negociere fără publicare 
prealabilă 
 
În continuare, vom prezenta  și alte situaţii în care 
este permisă aplicarea procedurii de negociere fără 
publicare relevante pentru tematica Ghidului de 
față. 
 
a) Motive tehnice, artistice sau legate de 
protecţia dreptului de autor 
 
Legea 98/2016 prevede că, dacă din motive 
tehnice sau  legate de protecţia unor drepturi de 
exclusivitate, contractul de achiziţie publică poate 
fi atribuit numai unui anumit operator economic, 
atunci autoritatea contractantă nu mai este 
obligată să atribuie contractul public respectiv (art. 
104 alin. 2 Legea 98/2016). Dreptul de autor se 
întinde asupra lucrărilor literare, artistice sau 
ştiinţifice, inclusiv asupra filmelor, benzilor pentru 
emisiunile de radio sau de televiziune precum şi 
înregistrări audio, video. De asemenea, sub titlu de 
drept de autor se subsumează şi brevetul, invenţia, 
inovaţia, licenţa, marca de comerţ sau de fabrică, 
franciza, proiectul, desenul, modelul, planul, schiţa, 
procedeele de fabricaţie ori software. 
 
 

 
b) Urgenţa extremă 
 
Autoritatea contractantă poate să aplice procedura 
de  negociere fără publicare prealabilă ca o măsură 
strict necesară, atunci când perioadele de aplicare 
a procedurilor comune (licitaţia deschisă, licitaţia 
restrânsă, negocierea cu publicarea unui anunţ de 
participare, precum şi cererea de oferte) nu pot fi 
respectate din motive de extremă urgenţă 
determinate de evenimente imprevizibile şi care 
nu se datorează sub nici o formă unei acţiuni sau 
inacţiuni a autorităţii contractante.Evenimente 
imprevizibile sunt considerate a fi evenimente ce 
depăşesc limitele normale ale vieţii economice şi 
sociale (spre exemplu cutremure sau inundaţii, 
conflagraţii) care necesită acţiune imediată pentru 
atenuarea efectelor şi asistenţa celor afectaţi. 
 
Procedura de față trebuie să fie aplicată pe temeiul 
invocării motivelor de urgenţă determinate de 
evenimente imprevizibile doar pentru acele 
lucrări strict necesare evitării situaţiei de 
urgenţă. În cazul în care autoritatea contractantă 
intenţionează să atribuie un nou contract de 
achiziţie publică care să refacă în totalitate 
lucrările afectate de un eveniment de forţă majoră, 
atunci autoritatea contractantă va putea să 
prelungească contractele de achiziţie publică 
atribuite prin negocierea fără publicarea prealabilă 
a anunţului de participare până cel mai târziu la 
data atribuirii noului contract de achiziţie 
publice de lucrări. 
 
Prin evenimente de forţă majoră se înţeleg 
războaie, calamităţi naturale, incendiile, 
inundaţiile, cutremurele de pământ, modificările în 
legislaţie, dispoziţii ale Guvernului, grevele şi alte 
circumstanţe ce nu depind de concursul părţilor. 
Existenţa circumstanţelor de forţă majoră este 
confirmată prin Certificatul de Forţă Majoră, 
eliberat de Camera de Comerţ şi Industrie sau prin 
documente eliberate de autorităţi sau instituţii ale 
statului, cum ar fi Inspectoratul pentru Situaţii de 
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Urgenţă, Primării, Administraţia Naţională de 
Meteorologie,după caz.  
 
c) Cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea 
tehnologică 
Produsele ce urmează a fi livrate sunt fabricate 
exclusiv în scopul cercetării ştiinţifice, 
experimentării, studiilor sau dezvoltării 
tehnologice, şi numai dacă acestea nu se realizează 
pentru obţinerea unui profit şi nici nu urmăresc 
acoperirea costurilor aferente, pot fi achiziţionate 
pe calea procedurii negocierii fără publicarea unui 
anunţ de participare 
 
În acest caz, produsele nu sunt fabricate la scară 
largă, nu au viabilitate comercială, sunt concepute 
exclusiv pentru un anumit proiect de cercetare şi 
nu ar putea dobândi  alte utilizări. 
 
Achiziţionarea de calculatoare, microscoape şi alte 
echipamente/produse necesare desfăşurării 
activităţii de cercetare–dezvoltare, care sunt 
disponibile la scară largă pe piaţă, nu se 
circumscrie excepţiei mai sus menţionate. 
 
d) Achiziţionarea de produse, servicii sau lucrări 
suplimentare 
Procedura negocierii fără publicarea prealabilă a 
unui anunţ de participare este aplicabilă şi în cazul 
în care este necesară achiziţionarea de la 
furnizorul iniţial a unor cantităţi suplimentare de 
produse destinate înlocuirii parţiale sau extinderii 
echipamentelor/instalaţiilor livrate anterior, şi 
numai dacă schimbarea furnizorului iniţial ar pune 
autoritatea contractantă în situaţia de a achiziţiona 
produse care, datorită caracteristicilor tehnice 
diferite de cele deja existente, determină 
incompatibilităţi sau dificultăţi tehnice sporite de 
operare şi întreţinere. 
 
Această circumstanţă se aplică contractelor de 
furnizare de produse (echipamente/ instalaţii) şi 
face referire la cantităţi adiţionale de la furnizorul 
iniţial, văzute ca înlocuire parţială a produselor sau 
echipamentelor iniţiale aflate în funcţiune sau ca şi 
prelungire a furnizării iniţiale, unde o schimbare a 
furnizorului ar obliga autoritatea contractantă să 
achiziţioneze produse ce au caracteristici tehnice 
diferite, ceea ce ar duce la incompatibilitate şi 
dificultăţi tehnice disproporţionate în operare şi 
întreţinere. 

 
Autoritatea contractantă are dreptul să aplice 
procedura negocierii fără publicarea prealabilă a 
anunţului de participare în cazul în care, ulterior 
atribuirii unui contract de lucrări sau de servicii,  se 
dorește achiziționarea de noi lucrări/ servicii  
similare lucrărilor/serviciilor achiziţionate prin 

atribuirea contractului iniţial, şi numai dacă se 
respectă, în mod cumulativ, următoarele condiţii: 
 atribuirea se face contractantului iniţial iar 

noile lucrări, respectiv noile servicii, constau 
în repetarea unor lucrări sau servicii similare 
celor prevăzute în contractul atribuit iniţial şi 
sunt conforme cu cerinţele prevăzute în 
caietul de sarcini elaborat cu ocazia atribuirii 
respectivului contract;  

 contractul de lucrări/servicii iniţial a fost 
atribuit prin procedura de licitaţie deschisă 
sau restrânsă;  

 valoarea estimată a contractului iniţal de 
lucrări/servicii s-a determinat prin luarea în 
considerare inclusiv a lucrărilor/serviciilor 
similare care pot fi achiziţionate ulterior; 

 în anunţul de participare la procedura aplicată 
pentru atribuirea contractului iniţial s-a 
precizat faptul că autoritatea contractantă are 
dreptul de a opta pentru achiziţionarea 
ulterioară de noi lucrări/servicii similare, de 
la operatorul economic a cărui ofertă va fi 
declarată câştigătoare în cadrul procedurii 
respective;  

 autoritatea contractantă are dreptul de a 
aplica această procedură într-un interval care 
nu poate depăşi 3 ani de la atribuirea 
contractului iniţial. 

 

 
 

V. Instrumente şi tehnici specifice ce pot fi 
utilizate în contractarea rezervată 

 
1.  Acordul cadru 
 
Acordul-cadru reprezintă înţelegerea scrisă 
intervenită între una sau mai multe autorităţi 
contractante şi unul sau mai mulţi operatori 
economici, al cărei scop este stabilirea 
elementelor/condiţiilor esenţiale care vor guverna 
contractele de achiziţie publică ce urmează a fi 
atribuite într-o perioadă dată, în mod special în 
ceea ce priveşte preţul şi, după caz, cantităţile 
avute în vedere. 
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Este recomandată utilizarea acestei modalități 
speciale de atribuire în cazul achizițiilor de servicii 
care au caracter repetitiv, având în vedere că există 
posibilitatea încheierii acestuia pe o perioadă mai 
lungă de un an bugetar, și nu este obligatoriu ca 
autoritatea contractantă să dispună de resursele 
necesare plății întregului acord-cadru la data 
încheierii acestuia. Angajarea cheltuielilor se va 
realiza  progresiv, la semnarea fiecărui contract 
subsecvent.13 
 

Acordul-cadru nu poate fi utilizat în scopul de a 
acoperi toate tipurile de produse, servicii sau 
lucrări necesare unei autorităţi contractante. De 
asemenea, el nu poate fi utilizat în mod abuziv sau 
impropriu de către autoritatea contractantă, încât 
să împiedice, să restrângă sau să distorsioneze 
concurenţa.  În plus, gruparea artificială a unor 
produse sau servicii din domenii diferite în cadrul 
unui singur acord-cadru, care în condiţii normale 
nu pot fi procurate împreună, poate crea confuzie 
pentru operatorii economici cu privire la obiectul 
şi scopul acordului-cadru, având ca efect privarea 
autorităţii contractante de a obţine cele mai bune 
oferte. 
 
Utilizarea acordului-cadru prezintă anumite 
avantajele, cum ar fi: 

 atribuirea rapidă şi flexibilă a contractelor 
subsecvente; 

 reducerea costurilor administrative 
necesare pentru organizarea unei noi 
proceduri de achiziţie; 

 satisfacerea într-un timp optim a 
necesităţilor autorităţii contractante; 

  crearea unor relaţii de colaborare pe 
termen lung între autoritatea contractantă 
şi operatorii economici. 

 
Acordul-cadru nu reprezintă un „angajament 
legal”, astfel că încheierea acestuia nu este 
condiționată de existența certă a fondurilor. Prin 
urmare, în cazul atribuirii unui acord-cadru 
angajarea cheltuielilor se realizează progresiv, 
respectiv la semnarea fiecărui contract 
subsecvent.14 Contractele subsecvente atribuite în 
baza acordului-cadru constituie temei legal pentru 
plată.  
 
Valoarea estimată a acordului cadru reprezintă 
valoarea estimată maximă a tuturor contractelor 
subsecvente preconizate a fi atribuite în perioada 
stabilită. 
 

                                                 
13 A se vedea speța 621, Biblioteca de spețe ANAP, disponibil la 

https://achizitiipublice.gov.ro/questions/view/65. 

Cantităţile totale dintr-un acord cadru se estimează 
iniţial, dar pe măsura derulării acestuia, 
autoritatea contractantă, atunci când atribuie 
fiecare contract subsecvent, solicită o cantitate 
necesară fermă şi nu estimată, a cărei 
furnizare/prestare/execuţie are loc într-o 
perioadă bine determinată.  
 
Acordul-cadru este încheiat, de regulă, prin 
aplicarea procedurilor de licitaţie deschisă sau 
licitaţie restrânsă. Prin excepţie autoritatea 
contractantă are dreptul de a aplica celelalte 
proceduri prevăzute numai în circumstanţele 
specifice prevăzute de fiecare procedură în parte. 
 

Acordul-cadru poate fi încheiat cu un singur 
operator economic sau cu mai mulţi operatori 
economici. Atribuirea contractelor subsecvente în 
cazul unui acord-cadru încheiat cu mai mulţi 
operatori economici se poate face cu sau fără 
reluarea competiţiei. De regulă, atunci când 
autoritatea contractantă încheie un acord-cadru cu 
mai mulţi operatori economici, numărul acestora 
nu poate fi mai mic de 3, cu condiţia ca numărul 
ofertanţilor “acceptabili”/sau al operatorilor  
economici să permită acest lucru. Această regulă se 
aplică indiferent de procedura aleasă pentru 
încheierea acordurilor cadru. 
 
În situaţia acordurilor-cadru încheiate cu mai mulţi 
operatori economici fără reluarea competiţiei, 
atribuirea contractelor subsecvente se va face în 
cascadă (în ordinea clasamentului rezultat în urma 
evaluării ofertelor). Încheierea unui acord-cadru 
fără reluarea competiţiei presupune definirea 
termenilor contractuali într-o manieră clară şi 
precisă. În situaţia acordurilor-cadru încheiate cu 
mai mulţi operatori economici, cu reluarea 
competiţiei, autoritatea contractantă va invita 
numai semnatarii acordului cadru să prezinte 
oferte noi. Contractul subsecvent va fi atribuit 
câştigătorului desemnat în urma acestei competiţii, 

14 A se vedea speta 314, Biblioteca de spete ANAP, disponibil la 

https://achizitiipublice.gov.ro/questions/view/65. 
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pe baza criteriului de atribuire menţionat în 
documentaţia acordului-cadru. 
 
La reluarea competiţiei, autoritatea contractantă 
are dreptul de a utiliza licitaţia electronică, cu 
condiţia ca acest lucru să fi fost menţionat în 
anunţul de participare şi în documentaţia de 
atribuire. 
 
Autoritatea contractantă va putea încheia un 
singur acord-cadru. În cazul în care autoritatea 
contractantă a încheiat acordul-cadru cu un singur 
ofertant, iar acesta se află în imposibilitate de a mai 
executa contractele subsecvente, autoritatea 
contractantă nu va putea încheia alt acord-cadru cu 
ceilalţi ofertanţi, chiar dacă aceştia au participat la 
procedura respectivă, pentru că ofertele lor au 
devenit caduce. Prin urmare, autoritatea 
contractantă va trebui să rezilieze acordul-cadru 
respectiv şi să organizeze o nouă procedură de 
achiziţie publică.  
 
Aplicaţii:  
Acordul cadru poate fi utilizat în următoarele 
cazuri : 
 contracte de furnizare de diverse 

echipamente, inclusiv echipament de lucru şi 
protecţie personal, uniforme, consumabile 
birotică, consumabile tehnică de calcul, 
alimente, medicamente, materiale sanitare; 

 contracte de servicii de întreţinere parc auto, 
servicii specializate de întreţinere clădiri, 
servicii bancare, servicii transport aerian, 
servicii de asigurări, telefonie mobilă, 
întreţinere/mentenanţă echipamente IT; 

 în cazul contractelor de lucrări, zugrăveli, 
tencuieli, execuţie unităţi de construcţii 
identice (de ex. garaje, săli de sport) pentru 
care există mărimi standard şi aceleaşi 
condiţii de proiectare şi execuţie, care să 
permită stabilirea unor preţuri şi condiţii de 
calitate unitare.  

 
2. Licitaţia electronică 
 
Autoritatea contractantă are dreptul de a utiliza 
licitaţia electronică ca o etapă finală a procedurilor 
de achiziţie publică, înainte de atribuirea 
contractului de achiziţie publică, în măsura în care 
specificaţiile tehnice au fost definite cu precizie în 
caietul de sarcini, în unul din următoarele cazuri: 

  reluarea competiţiei dintre operatorii 

economici care au semnat un acord-cadru;  

  depunerea de oferte ferme în vederea 

atribuirii unui contract de achiziţie publică 

prin utilizarea unui sistem de achiziţie 

dinamic. 

 
 
Obligații și limitări specifice în cazul utilizării 
licitației electronice 
 
În cazul în care licitaţia electronică reprezintă 
etapa finală a unei proceduri de atribuire care a 
fost aplicată prin utilizarea integrală a 
mijloacelor electronice, aceasta poate fi iniţiată de 
autoritatea contractantă numai după transmiterea 
către SICAP a informaţiilor referitoare la numele 
ofertanţilor ale căror oferte sunt admisibile, 
precum şi ale ofertanţilor ale căror oferte au fost 
declarate inacceptabile sau neconforme,În cazul în 
care criteriul de atribuire a contractului de 
achiziţie publică este "oferta cea mai avantajoasă 
din punct de vedere economic", autoritatea 
contractantă trebuie să introducă în SICAP şi 
punctajul obţinut de fiecare ofertă admisibilă, prin 
aplicarea factorilor de evaluare de natură tehnică 
prevăzuţi în documentaţia de atribuire. 
 
În cazul în care licitaţia electronică reprezintă 
etapa finală a unei proceduri de atribuire care a 
fost aplicată prin utilizarea parţială a mijloacelor 
electronice sau la reluarea competiţiei dintre 
operatorii economici care au semnat un acord-
cadru, aceasta poate fi iniţiată numai după 
introducerea de către autoritatea contractantă în 
SICAP a informaţiilor solicitate în mod automat de 
sistemul informatic. 
 
Autoritatea contractantă are obligaţia de a anunţa 
decizia de utilizare a licitaţiei electronice în 
anunţul de participare şi în documentaţia de 
atribuire.  
 
În nici un caz autoritatea contractantă nu are 
dreptul de a utiliza în mod abuziv sau impropriu 
licitaţia electronică astfel încât să împiedice, să 
restrângă sau să distorsioneze concurenţa. De 
asemenea, nu are dreptul să modifice obiectul 
contractului de achiziţie publică, astfel cum a fost 
acesta prevăzut în anunţul de participare şi în 
documentaţia de atribuire. 
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Atunci când intenţionează să utilizeze licitaţia 
electronică, autoritatea contractantă are obligaţia 
de a include următoarele elemente: 

 elementele ofertei care vor face obiectul 
procesului repetitiv de ofertare, cu condiţia 
că respectivele elemente să fie 
cuantificabile şi să poată fi exprimate în 
cifre sau procente; 

 eventuale limite ale valorilor până la care 
elementele prevăzute mai sus pot fi 
îmbunătăţite, astfel cum rezultă acestea din 
specificaţiile care definesc obiectul 
contractului; 

 informaţiile care urmează a fi puse la 
dispoziţie ofertanţilor în cursul licitaţiei 
electronice şi momentul când aceste 
informaţii vor fi disponibile; 

 informaţiile relevante privind procesul 
licitaţiei electronice; 

 condiţiile în care ofertanţii vor avea dreptul 
să liciteze, cu referire în special la 
diferenţele minime care, dacă este cazul, 
vor fi solicitate pentru licitarea noilor 
oferte; 

 informaţiile relevante referitoare la 
echipamentul electronic folosit, condiţiile 
tehnice şi modalităţile concrete de  
conectare  individuală la echipamentul 
electronic utilizat. 

 
În cazul în care contractul urmează a fi atribuit în 
baza criteriului "oferta cea mai avantajoasă din 
punct de vedere economic", invitaţia de participare 
trebuie să conţină şi informaţii referitoare la: 

 rezultatul primei evaluări a ofertei depuse 
de către ofertantul destinatar; 

 formula matematică care va fi utilizată 
pentru stabilirea automată a clasamentului 
final, în funcţie de noile preţuri şi/sau noile 
valori prezentate de ofertanţi.  

 
Licitaţia electronică se desfăşoară în mai multe 
runde succesive. În cursul fiecărei runde a licitaţiei 
electronice, autoritatea contractantă are obligaţia 
de a comunica instantaneu tuturor ofertanţilor cel 
puţin informaţiile necesare acestora pentru a-şi 
determina, în orice moment, poziţia pe care o 
ocupă în clasament. Autoritatea contractantă are 
dreptul de a comunica şi alte informaţii privind 
numărul participanţilor în runda respectivă a 
licitaţiei electronice, precum şi preţuri sau valori 
noi prezentate în cadrul rundei de licitare de către 
alţi ofertanţi, numai dacă documentaţia de 
atribuire a prevăzut această posibilitate. Pe 
parcursul efectuării rundelor de licitare, 
autoritatea contractantă nu are dreptul de a 
dezvălui identitatea ofertanţilor. 
 

În cadrul licitaţiei electronice, procesul repetitiv de 
ofertare se referă fie numai la preţuri, în cazul în 
care criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut, 
fie la preţuri şi/sau la alte elemente ale ofertei, 
după cum au fost prevăzute în documentaţia de 
atribuire, în cazul în care criteriul de atribuire este 
oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere 
economic. 
 

 
 
Autoritatea contractantă are obligaţia de a 
introduce în SICAP informaţii cu privire la: 

 numărul de runde ale licitaţiei electronice 
pe care le organizează,  

 calendarul de desfăşurare a acestora,  
 elementele ofertei care urmează să facă 

obiectul procesului repetitiv de ofertare.  
Durata unei runde de licitaţie electronică se 
stabileşte în zile şi este de minimum o zi, iar între 
runde trebuie să existe intervale stabilite în zile, a 
căror durată minimă este de o zi. 
 
Autoritatea contractantă are obligaţia de a invita 
toţi ofertanţii care au depus oferte admisibile să 
prezinte preţuri noi şi/sau, după caz, valori noi ale 
elementelor ofertei. Invitaţia se transmite pe cale 
electronică, simultan, tuturor ofertanţilor 
respectivi. Invitaţia trebuie să precizeze data şi 
momentul de start al licitaţiei electronice, precum 
şi orice informaţie necesară pentru realizarea 
conectării individuale. 
 
La licitaţia electronică au dreptul să participe doar 
operatorii economici înregistraţi în SICAP şi cărora 
le-au fost transmise invitaţii de participare la 
această fază de către autoritatea contractantă. 
 
Ofertele depuse în cadrul licitaţiei electronice de 
către ofertanţii participanţi nu pot decât să 
îmbunătăţească ofertele depuse anterior 
organizării acestei faze. 
 
Licitaţia electronică se finalizează  în următoarele 
situaţii: 
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 la un moment precis stabilit în prealabil şi 
comunicat ofertanţilor în invitaţia de 
participare; 

 după un număr de runde de licitare al 
căror calendar de desfăşurare a fost precis 
stabilit în prealabil şi comunicat 
ofertanţilor în invitaţia de participare. 

 
Dacă pe parcursul unei runde de licitaţie 
electronică nu se mai introduc preţuri şi/sau valori 
noi ale elementelor care fac obiectul procesului 
repetitiv de ofertare, autoritatea contractantă are 
dreptul de a decide să încheie licitaţia electronică 
fără a mai organiza rundele următoare. 
 
La momentul finalizării licitaţiei electronice, 
sistemul informatic va pune la dispoziţia autorităţii 
contractante clasamentul rezultat ca urmare a 
derulării acestei faze. Acesta va fi determinat prin 
luarea în considerare a ofertelor finale introduse 
de ofertanţii participanţi şi pe baza criteriului de 
atribuire stabilit, iar autoritatea contractantă are 
obligaţia de a atribui contractul de achiziţie publică 
conform clasamentului rezultat în urma finalizării 
licitaţiei electronice. 
 

C. Reguli specifice privind atribuirea 
contractelor rezervate și contractarea 
serviciilor sociale și a altor servicii specific 

I. Condiții de atribuire a contractelor rezervate 

Autoritatea contractantă poate atribui contracte 
rezervate, ca modalitate specială de achiziție doar 
atunci când achiziția în cauză este justificată printr-
o politică socială națională/regională sau prin 
obiective sociale stabilite la nivel de autoritate 
contractantă. În caz contrar, s-ar putea reține o 
restrângere artificială a concurenței. Însă, din 
formularea textului legal nu rezultă alte obligații 
suplimentare stabilite în sarcina autorităților 
contractate care uzează de această posibilitate 
legală, în afara celei referitoare la precizarea 
explicită în anunțul/invitația de participare a 
articolului 56 din Legea 98/2016, ca temei legal 
al procedurii de atribuire. Astfel, inițierea, 
derularea și finalizarea unor proceduri de atribuire 
cu rezervarea dreptului de participare doar 
unităților protejate autorizate conform Legii nr. 
448/2006 nu este condiționată de alte cerințe 
legale.  

                                                 
15 A se vedea speța 75, Biblioteca de speța ANAP, disponibil la 

https://achizitiipublice.gov.ro/questions/view/89. 

 

II. Etape preliminare 

Înainte de a începe procedura de achiziție publică, 
autoritatea contractantă va trebui să consulte lista 
unităților protejate disponibile la nivelul 
Autorității Naționale pentru Persoanele cu 
Handicap sau lista întreprinderilor sociale de 
inserție din Registrul unic de evidență a 
întreprinderilor sociale, pentru a putea identifica 
dacă există în mod real pe piață operatori 
economici care pot oferi produsele, serviciile sau 
lucrările care urmează să fie achiziționate.  
 
Această etapă este extrem de importantă, pentru 
că, odată rezervat dreptul de participare, 
autoritatea contractantă nu va putea să modifice 
anunțul de participare prin publicarea unui anunț 
de tip erată la anunțul inițial, în conformitate cu 
prevederile art. 55 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016, 
pentru modificarea condiției speciale de rezervare 
a dreptului de participare la procedura de atribuire 
doar unităților protejate și/sau întreprinderilor 
sociale de inserție. Astfel, într-un caz concret o 
autoritate contractantă a extins dreptului de 
participare la procedură tuturor  operatorilor, 
eliminându-se rezervarea dreptului de participare 
unităților protejate, invocând anumite modificări 
legislative.15  
 
Autoritatea contractantă are dreptul de a prelungi 
termenul limită de depunere a ofertelor în cazul în 
care modificările prevăzute conduc la 
ajustări/completări ale specificațiilor tehnice care 
presupun timp suplimentar pentru reacția 
potențialilor ofertanți, cu excepția modificărilor 
substanțiale. Acestea din urmă conduc la 
anularea procedurii de atribuire, deoarece 
afectează atât de mult elementele ce descriu 
contextul achiziției publice, încât au ca efect 
schimbarea indicatorilor principali ce 
caracterizează rezultatul contractului ce 
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urmează a fi atribuit. Deschiderea participării 
tuturor operatorilor la procedura de achiziție 
reprezintă o modificare substanțială a 
documentației de atribuire care poate afecta în 
mod direct rezultatul evaluării ofertelor, astfel că 
se impune anularea respectivei proceduri de 
achiziție. 
 

 
 

III. Condiții de contractare a serviciilor sociale 
și a altor servicii specifice 

În legislația română se prevede că autoritatea 
contractantă are dreptul de a stabili că participarea 
la procedurile de atribuire a contractelor de 
achiziții publice având ca obiect exclusiv serviciile 
de sănătate, sociale și culturale care fac obiectul 
codurilor CPV prevăzute la art. 11116 să fie 
rezervată unor operatori economici, cum ar fi 
persoane juridice fără scop lucrativ, 
întreprinderi sociale și unități protejate, 
acreditate ca furnizori de servicii sociale (art. 
112 Legea 98/2016). 
 
La nivelul actual de reglementare, nu se pot 
acredita furnizorii de servicii culturale sau de 
sănătate, ceea ce face inaplicabile o parte din 
prevederile art. 112 Legea 98/2016. 

În ceea ce privește contractele de achiziții publice 
care au ca obiect serviciile sociale, legiuitorul 
european a instituit un regim specific, cu un prag 
mai ridicat decât cel aplicabil altor servicii. 
Serviciile către persoane cu valori situate sub 
pragul menționat nu prezintă în mod normal 
interes pentru furnizorii din alte state membre, cu 
excepția cazului în care există indicii contrare 
concrete, de exemplu o finanțare din partea Uniunii 
Europene pentru proiecte transnaționale (750 000 
EUR față de 134 000 EUR, respectiv 207 000 EUR). 

                                                 
16 Este vorba despre următoarele cooduri CPV: 75121000-

0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-

4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-

4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, cuprinse 

IV.  Procedura specifică de atribuire aplicabilă 
în cazul serviciilor sociale și a altor servicii 
specifice 

Ca și în cazul oricăror altor produse sau servicii, 
valoarea contractelor rezervate sau a contracterlor 
pentru furnizarea de servicii sociale sau de alte 
servicii specifice poate avea valori diferite, în 
funcție de care vor fi stabilite obligațiile autorității 
contractante, după cum urmează: 
 
1) Achiziții situate peste pragurile valorice 
relevante pentru procedurile de achiziție 
Pentru achiziţiile a căror valoare estimată este 
egală său depăşeşte pragul prevăzut de: 

 În cazul contractelor rezervate (pentru 
orice tip de servicii, produse sau lucrări): 
art. 7 alin. 1 lit. a)-c) Legea 98/2016 (prag 
valoric de 24.977.096 lei, pentru achiziția 
de lucrări; 648.288 lei, pentru achiziția de 
produse şi servicii; respectiv 994.942 lei 
pentru achiziţia de produse şi servicii de 
către autoritățile publice locale; 

 În cazul serviciilor sociale și a altor 
servicii specifice (prevăzute în Anexa 2 
Legea 98/2016): art. 7 alin. 1 lit. d) Legea 
98/2016 (pragul valoric de 3.376.500 lei, 
fără TVA).  

 
Autoritatea contractantă are obligația de a 
organiza una din procedurile prevăzute la art. 68 
alin. 1 lit. a)-g) Legea 98/2016 (licitația 
deschisă; licitația restrânsă; negocierea 
competitivă; dialogul competitiv; parteneriatul 
pentru inovare; negocierea fără publicare 
prealabilă; concursul de soluții, așa cum au fost 
prezentate mai sus) și de a-și face cunoscută 
intenția de a achiziționa respectivele servicii, fie 
prin publicarea unui anunț de participare, fie prin 
intermediul unui anunț de intenție valabil în mod 
continuu, precum și de a publica un anunț de 
atribuire a contractului (art. 111 alin. 1 Legea 
98/2016). 
 

2) Achiziții situate între pragul valoric de 
atribuire directă  și pragurile valorice pentru 
procedurile de achiziție 
 
În cazul în care valoarea estimată a produselor sau 
serviciilor respective depăşeşte pragul valoric de 
art. 7 alin. 5 Legea 98/2016 (pragul valoric 
pentru achiziţiile directe), dar este mai mic decât 
pragul valoric prevăzut de art. 7 alin. 1 lit. a)-c), 
sau după caz lit. d) Legea 98/2016, autoritatea 

între 85000000-9 la 85323000-9, 92500000-6, 92600000-

7, 98133000-4, 98133110-8. Detalierea acestor servicii se 

regăsește în Anexa 2 Legea 98/2016. 
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contractantă va organiza o procedură proprie de 
atribuire. Aceasta va trebui să respecte principiile 
prevăzute la art. 2 alin. 2 Legea 98/201617, 
respectiv: nediscriminarea, tratamentul egal, 
recunoaşterea reciprocă, transparenţa, 
proporţionalitatea și asumarea răspunderii. 
 
Prin urmare, atunci când valoarea serviciilor 
cuprinse în Anexa nr. 2 la Legea 98/2016  este mai 
mică decât pragul de la art. 7 alin. 1 lit. d) Legea 
98/2016, dar mai mare decât pragul pentru 
achizițiile directe prevăzut de art. 7 alin. 5, 
respectiv 135.060 lei pentru achiziția de produse 
sau servicii, modalitatea de achiziție nu poate fi 
considerată o achiziție directă potrivit art. 7 alin. 
(5) din Legea nr. 98/2016. Acestea se 
achiziționează în baza unei proceduri proprii, așa 
cum reiese din interpretarea prevederilor art. 68 
alin. (2) lit. b) Legea 98/2016.18 
 
Modalitatea de organizare și desfășurare a acestei 
proceduri proprii se stabilește prin norme interne, 
singura obligație a autorităților contractante fiind 
aceea de a respecta principiile generale revăzute 
de Legea 98/2016.19 Procedura proprie nu trebuie 
să fie asemănătoare cu procedura simplificată 
reglementată de Legea 98/2016. În orice caz, 
publicarea unui anunț simplificat, a documentației 
de atribuire și a unui anunț de atribuire pe site-
urile autorității contractante respectă principiul 
transparenței în cazul unei proceduri proprii.20 

 
În cazul în care autoritatea contractantă a 
achiziționat servicii cuprinse în Anexa nr. 2 în baza 
unei proceduri simplificate conform Legii 
98/2016, iar ulterior, pe parcursul anului bugetar 
în curs, constată că are nevoie de servicii similare 
suplimentare, utilizarea achiziției directe într-o 
astfel de situație  conduce la încălcarea 
dispozițiilor art. 11 alin. 2 din Legea nr. 98/2016, 
care interzic în mod clar divizarea unui contract de 
achiziție publică în mai multe contracte distincte 
de valoare mai mică cu scopul de a evita aplicarea 
procedurilor de atribuire, cu excepția situației în 
care au fost îndeplinite în mod cumulativ condițiile 
și s-au aplicat prevederile art. 19 din Legea nr. 
98/2016.21 
 
3) Achizițiile directe 
În cazul în care valoarea estimată a achiziției este 
mai mică decât pragul prevăzut de art. 7 alin. 5 
Legea 98/2016,  autoritățile contractante au 

                                                 
17 A se vedea și speța 151, Biblioteca de spete ANAP, disponibil 

la https://achizitiipublice.gov.ro/questions/view/65. 
18 A se vedea speta 668, Biblioteca de spete ANAP, disponibil la 

https://achizitiipublice.gov.ro/questions/view/65. 
19 A se vedea speța 67, 621, Biblioteca de spețe ANAP, disponibil 

la https://achizitiipublice.gov.ro/questions/view/65. 

dreptul de a achiziționa  produsele sau serviciile 
respective în mod direct, iar nu în baza unei 
proceduri proprii. Achiziția directă se realizează, 
de regulă, prin utilizarea mijloacelor electronice, 
respectiv prin intermediul catalogului SICAP, și 
doar ca excepție, atunci când sunt îndeplinite 
anumite condiții, prin alte mijloace decât cele 
electronice.  
 

 
 

4) Alte situații relevante 
 
a) Contracte mixte 
În cazul în care contractul care se atribuie este unul 
mixt, având ca obiect atât servicii sociale și alte 
servicii specifice, prevăzute în Anexa nr. 2 a Legii 
nr. 98/2016, cât și alte servicii, obiectul principal 
se determină în funcție de cea mai mare dintre 
valorile estimate ale serviciilor respective, astfel 
cum reiese din dispozițiile art. 35 alin. (2) Legea 
98/2016.22 

 
b) Competența de soluționare a contestațiilor 
În cazul aplicării proceduriilor de atribuire proprii 
pentru achiziționarea serviciilor cuprinse în Anexa 
nr. 2, a căror valoare estimată se situează sub 
pragul valoric prevăzut de art. 7 alin.1 lit. d din 
Legea 98/2016, contestațiile se formulează în baza 
Legii 554/2004 a contenciosului administrativ, 
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor 
neavând competențe jurisdicționale raportat la 

20 A se vedea speța 177, Biblioteca de spețe ANAP, disponibil la 

https://achizitiipublice.gov.ro/questions/view/65. 
21 A se vedea și speta 113, Biblioteca de spete ANAP, disponibil 

la https://achizitiipublice.gov.ro/questions/view/65. 
22 A se vedea spețele 223 și 508, Biblioteca de spețe ANAP, 

disponibil la https://achizitiipublice.gov.ro/questions/view/65. 
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astfel de proceduri de achiziție.23 Același 
competența în baza Legii 554/2004 a 
contenciosului administrativ  este incidentă și în 
cazul procedurilor de achiziție realizate prin 
procedurii proprii. 
 
c) Încadarea serviciilor sociale sau specifice în 
codurile CPV 

Autoritatea contractantă are obligația să pună în 
corespondență obiectul achiziției publice cu 
codul/codurile CPV care îl descriu cât mai exact 
pentru a se asigura că informațiile privind obiectul 
contractului sunt accesibile și precise pentru toți 
operatorii economici potențial interesați să 
participe la procedura de atribuire. În situația în 
care autoritatea contractantă nu a realizat în mod 
corect încadrarea în codul CPV corespunzător, iar 
serviciile respective nu fac parte din categoria 
serviciilor cuprinse art. 112 Legea 98/2016, atunci 
acesta nu poate aplica dispozițiile art. 112 Legea 
98/2016 prin atribuirea de contracte rezervate, 
având obligația să urmeze procedurile obișnuire 
reglementate de Legea 98/2016 care au fost 
prezentate mai sus.24 

 
d) Atribuirea contractelor din „proiecte mixte” 
În cadrul proiectelor implementate în parteneriat 
mixt format din autorități contractante și entități 
juridice de drept privat, cum este cazul proiectelor 
cofinnațate prin fonduri structurale sau de 
coeziune, asocierea respectivă are, în concepția 
ANAP și a Ministerul Fondurilor Europene25, 
calitatea de autoritate contractantă - conform art. 4 
alin. 1 lit. c) din Legea 98/2016 - și trebuie să aplice 
legislația în domeniul achizițiilor publice pentru 
achiziționarea de bunuri, servicii sau lucrări în 
cadrul proiectului. Astfel, în ceea ce privește 
modalitatea de realizare, de către partenerul privat 
(membru în cadru parteneriatului mixt), a 
achiziției de servicii sociale și alte servicii specifice, 
prevăzute în Anexa nr. 2 din 98/2016, necesare 
pentru atingerea cu succes a indicatorilor stabiliți 
în cadrul unui proiect, în cazul în care valoarea 
estimată fără TVA a achiziției se situează sub 
pragul prevăzut la art. 7 alin. 1 lit. c) din același act 
normativ, precizăm că respectivul partener privat 
poate realiza această achiziție prin procedură 
proprie. Legislația în materia achizițiilor publice nu 
impune, pentru acest tip de achiziție, alte obligații 
în afara celei de a respecta principiile prevăzute la 
art. 2 alin. 1 din Legea nr. 98/2016, aplicarea unei 
astfel de achiziții realizându-se în baza unor norme 

                                                 
23 A se vedea și speța 349, Biblioteca de spețe ANAP, disponibil 

la https://achizitiipublice.gov.ro/questions/view/65. 
24 A se vedea speța 324, Biblioteca de speța ANAP, disponibil la 

https://achizitiipublice.gov.ro/questions/view/65. 
25 A se vedea Ordinul 6712/890/2017 din 7 noiembrie 2017 privind 

aprobarea modului de efectuare a achiziţiilor în cadrul proiectelor 

procedurale interne stabilite de autoritatea 
contractantă.26 

 
e) Atribuirea de contracte suplimentare în 
același an bugetar 
În cazul în care autoritatea contractantă a 
achiziționat servicii cuprinse în Anexa nr. 2 în baza 
unei proceduri simplificate conform Legii 
98/2016, iar ulterior, pe parcursul anului bugetar 
în curs, constată că are nevoie de servicii similare 
suplimentare, aplicarea achiziției directe într-o 
astfel de situație pentru achiziționarea serviciilor 
similare suplimentare conduce la încălcarea 
dispozițiilor art. 11 alin. 2  din Legea nr. 98/016, 
care interzic în mod clar divizarea unui contract de 
achiziție publică în mai multe contracte distincte 
de valoare mai mică cu scopul de a evita aplicarea 
procedurilor de atribuire, cu excepția situației în 
care au fost îndeplinite în mod cumulativ condițiile 
și s-au aplicat prevederile art. 19 din Legea nr. 
98/2016. 
 

D. Alte modalități de indeplinire a obiectivelor 
de incluziune socială  

 

 
 
Autoritățile publice  pot îndeplini unele obiective 
sociale  inclusivprin intermediul unor clauze 
contractuale care contribuire la atingerea acestora, 
nu doar prin intermediul atribuirii contractelor 
rezervate de achiziție publică. Astfel, acestea pot  să 
finanțeze proiecte cu caracter social, dispunând 
de o largă putere de apreciere privind alegerea 
furnizorilor de servicii în modul pe care îl 
consideră cel mai adecvat, astfel că prevederile 
directivei în materie impun numai respectarea 
principiilor fundamentale de transparență și de 
egalitate de tratament și garantând că autoritățile 
contractante sunt în măsură să aplice criterii de 
calitate specifice pentru alegerea furnizorilor de 
servicii.  

cu finanţare europeană implementate în parteneriat, publicat în 

Monitorul Oficial nr. 933 din 27 noiembrie 2017. 
26 A se vedea speța 280, Biblioteca de speța ANAP, disponibil la 

https://achizitiipublice.gov.ro/questions/view/65. 



CONTRACTE REZERVATE ÎN ACHIZIȚIILE PUBLICE 

 

23 

GHID - Atribuirea de contracte rezervate și contractarea serviciilor sociale 

Având în vedere că durata maximă a contractelor 
de achiziție publică rezervate este de 3 ani27, 
pentru a putea realiza o continuitate a prestării 
serviciul respectiv în comunitate, autoritatea 
contractantă poate utiliza alte mijloace de 
finanțare care nu implică acordarea de contracte 
de achiziții de servicii, cu condiția sa respecte 
principiile de transparență și tratament egal al 
furnizorilor, cum ar fi convenţiile de parteneriat 
sau de colaborare cu ONG-urile care oferă astfel 
de servicii, încheiate în baza art. 91 din Legea nr. 
215/2001. În cazul convețiilor de parteneriat 
încheiate de către Direcțiile generale de asistenţă 
socială şi protectia copilului (DGASPC) vor fi 
aplicabile și prevederile art.105 alin. 2 Legea 
nr.272/2004 și art.12 alin. 3 din O.G. 68/2003.  
 
Din coroborarea prevederile art. 105 alin. 2 din 
Legea nr. 272/2004  cu cele ale OG 68/2003 art.12 
al. 3 si cu cele ale art. 91 al. 6 lit. a Legea 215/2001 
se deduce faptul că se pot încheia convenții de 
parteneriat public-privat cu scopul organizării şi 
dezvoltării serviciilor sociale către furnizorii 
implicați în parteneriat, care se negociază si se 
semnează de către DGASPC și devin operante după 
aprobarea lor prin Hotărâre de către Consiliul 
Judeţean.28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
27 Precizăm că o autoritate contractantă poate contracta și printr-o 

modalitate specială de contractare, cum ar fi acordul-cadru, care se 

poate încheie pentru o perioadă mai mare de 3 ani de zile, sau poate 

apela la procedura de negociere fără publicarea unui anunț de 

participare dacă sunt incidente cazurile care justifică această 

procedură prezentate mai sus. 

Prin urmare, autoritățile publice au în continuare 
posibilitatea de a furniza ele însele aceste servicii 
sociale sau de a le organiza într-un mod care nu 
implică încheierea de contracte de achiziții 
publice, de exemplu prin simplă finanțare a 
acestor servicii sau prin acordarea de licențe 
sau autorizații pentru toți operatorii economici 
care îndeplinesc condițiile stabilite în prealabil de 
autoritatea contractantă, fără limite sau cote, cu 
condiția ca un astfel de sistem să asigure un nivel 
suficient de publicitate și să respecte principiile 
transparenței și nediscriminării. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 A se vedea și Mecanismul de contractare a serviciilor sociale de 

catre Organizatii Neguvernamentale - Experiente si propuneri, 

Prof. Chirilă Sorin Valerian, Beneficiar Centrul de Resurse si 

Informare pentru Profesiuni Sociale – CRIPS, p. 11. 
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