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LEGISLATIA PRIMARA

Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale

Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii

Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de  atribuire a contractelor de achiziţie
publică, a contractelor sectoriale şi a  contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, 
precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

OUG NR. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi
utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora



LEGISLATIA SECUNDARA

H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologicede aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractuluide achiziŃie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 
privind achiziŃiile publice

H.G. nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziŃiile
sectoriale

HG 966/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 
privind achiziŃiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractului de achiziŃie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziŃiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016

H.G. nr. 901/2015 privind aprobarea Strategiei naŃionale în domeniul achiziŃiilor publice

HOTĂRÂRE nr. 634/2015 privind organizarea şi funcŃionarea AgenŃiei NaŃionale pentru AchiziŃii Publice

Ordinul Nr. 314 din 12 Octombrie 2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta

H.G. nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologicede aplicare a prevederilor OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancŃionarea
neregulilor apărute în obŃinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naŃionale aferente acestora

H.G. nr. 519/2014 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/ corecŃiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexa la OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 
66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancŃionarea neregulilor apărute în obŃinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naŃionale aferente acestora



LEGISLATIA TERTIARA (ANAP)

ordine  și instrucțiuni 

ghid online, actualizabil și 
interactiv, pt. o abordare 
sistematică a îndrumării 

acordate AC de către ANAP

documente standardizate, 
exemple de bune practici



AUTORITATI CONTRACTANTE

Potrivit art. 4 alin. (1) din

Legea nr. 98/2016 :

Au calitatea de autoritate
contractantă în sensul prezentei

legi: 

autoritățile și instituțiile publice
centrale sau locale, precum și

structurile din componența
acestora care au delegată

calitatea de ordonator de credite
și care au stabilite competențe în

domeniul achizițiilor publice;

organismele de drept public;
asocierile care cuprind cel puțin o 
autoritate contractantă dintre cele

prevăzute anterior



PUNCT DE VEDERE ANAP :
ASOCIEREA/PARTENERIAT PROIECTE
FONDURI NERAMBURSABILE

Membrii acestei asocieri, au 
obligația de a aplica prevederile
Legii nr. 98/2016 indiferent dacă

-asocierea rămâne informală

-unul din membrii asocierii este o 
entitate de drept privat, care nu    

s-ar supune, în afara acestui
context, dispozițiilor legale în

materia achizițiilor publice

si indiferent de 

-valoarea contribuției autorității
contractante în cadrul proiectului

finanțat din fonduri europene, 
derulat în comun. . 

Iniţierea procedurilor de atribuire
poate fi făcută, în cazul unui

parteneriat de felul celui descris
anterior, 

fie de 

-oricare dintre asociaţi în numele
asocierii, 

fie de 

-fiecare asociat în parte, 

cu respectarea regulilor privind
atribuirea contractelor de achiziție

publică. 



D.U.A.E.

DUAE reprezintă o declarație pe propria răspundere a operatorului economic, 
potrivit căreia acesta nu se află într-una dintre situațiile de excludere prevăzute de 
legislația natională și îndeplinește criteriile de calificare si selecție precizate de 
autoritatea/entitatea contractantă la nivelul fișei de date a achizitiei .

Versiunea electronică a DUAE (eDUAE) este pusă la dispoziție ca și formular on-line 
de către Comisia Europeană, la adresa de internet dedicată -
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter

Face parte din documentatia de atribuire .



VALOAREA ESTIMATA

•Estimarea valorii unei achiziții publice se realizează având în vedere
obiectul acesteia, în conformitate cu prevederile Cap. I, secțiunea a 4-a,
paragraful 3 din Legea nr. 98/2016, iar obiectul achiziției publice se pune în
corespondență cu codul/codurile CPV care îl descriu cât mai exact,
relevantă în acest context fiind activitatea ce caracterizează scopul
principal al contractului.

•Potrivit dispozițiilor art. 17 alin. (3) din H.G. nr. 395/2016, „în cazul în care
autoritatea contractantă implementează proiecte finanțate din fonduri
nerambursabile, prevederile alin. (1) se aplică prin raportare la fiecare
proiect în parte”.



MODALITATE DE ATRIBUIRE A ACHIZITIILOR 

• Modalitatea de atribuire a achizitiilor (după obținerea finantării) se stabileste în
functie de : Valoarea estimată a tuturor achizițiilor cu același obiect sau destinate
utilizării identice ori similare, ori care se adresează operatorilor economici ce
desfășoară constant activități într-o piață de profil relevantă, pe care autoritatea
contractantă intenționează să le atribuie pe întreaga durată a proiectului;

• Procedura de atribuire a contractului/contractelor de achiziție publică se
raportează la valoarea estimată cumulată a produselor considerate similare în
sensul prevederilor legale sus invocate, pe care autoritatea contractantă
intenționeze să le atribuie în cadrul proiectului.



STABILIRE PROCEDURA

• Autoritatea contractantă poate achiziționa direct produse similare dacă valoarea
respectivelor produse estimată la nivelul proiectului este situată sub pragul valoric
prevăzut in Legea nr. 98/2016 art. 7 alin. (5) .

• Pe de altă parte, în cazul în care valoarea estimată a produselor similare la nivelul
proiectului este mai mare sau egală decât pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin. (5)
din Legea nr. 98/2016, achiziția acestora se realizează, în mod obligatoriu, prin
aplicarea uneia dintre procedurile de atribuire reglementate de art. 68 din aceeași
lege.



ACHIZITIA DIRECTA

1. In situatia in care nu pot 
fi identificate în catalogul

electronic din SEAP 
produse, servicii și lucrări

care să corespundă
cerințelor autorității
contractante, sau în

catalogul electronic din 
SEAP se regăsesc prețuri
mai mari decât prețurile

practicate în piață :

Aceste situații sunt
considerate, în

conformitate cu 
prevederile art. 43 alin. (3) 

din H.G. nr. 395/2016, 
excepții de la regulă si în
aceste cazuri autoritatea

contractantă are 
posibilitatea de a realiza

achiziţia offline, de la orice
operator economic, 

elaborând în acest sens o 
notă justificativă.



ACHIZITIA DIRECTA

2. Autoritatea contractantă va face 
publică intenția de achiziționare,  a 
anumitor produse/servicii/lucrări, 

publicând un anunț publicitar , inclusiv în
SEAP (care oferă această facilitate), 

anunt prin care operatorii economici
interesați iau cunoștință de necesitățile

autorității contractante.

Astfel, în măsura în care nici ca urmare a 
publicării unui astfel de anunț, nu se 
identifică niciun ofertant în catalogul

electronic din SEAP, sau ofertele
prezentate nu satisfac necesitatea

autorității contractante, aceasta se poate
prevala de prevederile art. 43 alin. (3) 

din H.G. nr. 395/2016 adica în acest caz
autoritatea contractantă are posibilitatea

de a realiza achiziţia offline, de la orice
operator economic, elaborând în acest

sens o notă justificativă.



PROCEDURI ACHIZITII

Licitatie Deschisa

Licitatie Restransa

Negociere Competitiva

Dialog Competitiv

Parteneriat pentru Inovare

Negociere fara Publicare Prealabila

Concurs de Solutii

Procedura Simplificata



PRAGURI PUBLICARE J.O.U.E.

Regulamentele (UE) cu nr. 2015/2340, 2015/2341, 2015/2342 
din J.O.U.E. nr. L330/2015

Art. 7 Legea 98/2016

≥ 600.192  lei- produse şi servicii

≥ 23.227.215 lei - Lucrari

≥ 3.334.050 - Servicii din Anexa 2 



DIVIZARE CONTRACT

În susținerea și aplicarea dispozițiilor legale, aducem în discuție de asemenea
dispozițiile art. 11 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 , potrivit cărora „autoritatea
contractantă nu are dreptul de a diviza contractul de achiziție publică în mai multe
contracte distincte de valoare mai mică și nici de a utiliza metode de calcul care să
conducă la o subevaluare a valorii estimate a contractului de achiziție publică, cu
scopul de a evita aplicarea procedurilor de atribuire reglementate de prezenta lege”.



ANEXA 2

Pentru achiziţii publice ce au ca obiect servicii sociale şi alte servicii
specific (Anexa 2) a căror valoare estimată este mai mică decât pragurile
corespunzătoare prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. c) din Lege, autorităţile
contractante pot organiza propriile proceduri simplificate de atribuire cu
respectarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) din Lege.

In ceea ce privește modalitatea de organizare și derulare a procedurii
simplificate proprii, precizăm că legislația în materie nu impune alte
obligații în afara celei de a respecta principiile prevăzute de Legea nr.
98/2016, aplicarea unei astfel de proceduri realizându-se în baza unor
norme procedurale interne stabilite de autoritatea contractantă.



CONFLICT DE INTERESE

Toate persoanele implicate în procesele de achiziţii publice finanţate cu
fonduri europene vor fi monitorizate în timp real şi sistemul, denumit
Prevent dezvoltat de Agentia Nationala de Integritate, va emite
avertismente atunci când în timpul derulării procedurilor de licitaţie
sunt semnalate rude de gradul I şi II care au legătură cu persoanele
implicate în acest proces.

Sistemul Prevent va funcţiona printr-o platformă cu o bază de date care
va fi integrată atât la nivelul Registrului Comerţului, cât şi la nivelul
instituţiilor fiscale, astfel încât să se facă relaţionarea cu persoanele
conducătoare de instituţii publice sau implicate în proceduri de achiziţie
publică.



CONFLICT DE INTERESE

Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, A.C. are obligaţia de a lua
toate măsurile necesare pentru a preveni, identifica şi remedia situaţiile
de conflict de interese, în scopul evitării denaturării concurenţei şi al
asigurării tratamentului egal pentru toţi operatorii economici.



CONFLICT DE INTERESE

Legăturile dintre personalul autorităţii contractante şi furnizor

· Potrivirea datelor de contact ale persoanelor din cadrul autorității/entității contractante implicate în
desfășurarea procedurii de atribuire și cele ale ofertanților. Această potrivire ar trebui să includă membrii familiei
persoanei din cadrul autorității/entității contractante și subcontractanții ofertantului. 

· Persoane din cadrul autorității/entității contractante implicate în desfășurarea procedurii de atribuire şi membrii
ai familiilor acestora care dețin cote de participare în capitalul ofertantului sau al unui subcontractant. 

Aspectele sistematice

· Persoanele din cadrul autorității/entității contractante implicate în desfășurarea procedurii de atribuire nu 
depun formularul privind conflictul de interese sau acestea nu este actualizat pe parcursul procedurii de atribuire
a contractului de achiziţie publică/sectorială. 



DOSARUL ACHIZITIEI

In cazul achizitiilor efectuate pe Legea 98/2016  , dosarul achizitiei trebuie sa cuprinda : 
toate documentele prevazute in Hotararea 395/2016 art.148 si Manualul Beneficiarului

In cazul achizitiilor efectuate pe Ordinul 1284/2016  , dosarul achizitiei trebuie sa cuprinda : 
toate documentele prevazute in Ordinul 1284/2016 Sectiunea a 6-a si Manualul Beneficiarului



DEPUNERE LA OIR A DOSARULUI ACHIZITIEI

Astfel, beneficiarii transmit dosarul achiziţiei (inclusiv dosarele achzitiei derulate de
către parteneri) precum și orice modificare/completare efectuată de către beneficiar
asupra contractului de achiziţie (act adiţional) către OI responsabil, pe suport
electronic (CD/DVD), organizate pe tipuri de documente, cu adresă de înaintare
însoțită obligatoriu de un OPIS în care se vor menționa toate documentele existente
pe suportul electronic.



DEPUNERE LA OIR A DOSARULUI ACHIZITIEI

În cazul în care dosarele de achiziție nu conțin toate documentele
componente sau beneficiarul nu răspunde în termen la solicitările
de clarificari/ completări la dosarul achiziției publice, OI
responsabil va finaliza verificările în baza documentelor existente.



DEPUNERE LA OIR A DOSARULUI ACHIZITIEI

Dacă, în urma verificărilor efectuate, sunt constatate de către OI responsabil,
abateri privind regimul achizițiilor publice, se vor aplica reduceri procentuale în
temeiul dispozițiilor Ordonanței de urgență nr. 66/2011 privind prevenirea,
constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea
fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora/
Hotărârii nr. 519 din 26.06.2014 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor
procentuale/corecțiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexa
la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.66/2011 cu modificările și completările
ulterioare.



INFORMATII UTILE

Manualul Beneficiarului POCU+Anexe http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/267/am-pocu-
public%C4%83-manualul-beneficiarului-pocu-2014-2020

Help desk AM http://www.fonduri-ue.ro/contact/logare-utilizator

ANAP http://anap.gov.ro/web/

ANAP : Biblioteca de spete http://anap.gov.ro/web/biblioteca-de-spete/

ANAP : Help Desk http://www.anrmap.ro/ro/autoritati-contractante

ANAP : Ghid On Line https://achizitiipublice.gov.ro/home

ANAP : Interactivitate https://achizitiipublice.gov.ro/matrix

Consiliul Concurentei : Ghid reguli Concurenta http://www.consiliulconcurentei.ro/uploads/docs/items/bucket12/id12280/ghid_privin

d_conformarea_cu_regulile_de_concurenta.pdf



Va multumim !


