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Sfârșitul de an 2017 ne-a adus un prim val de modificări importante în domeniul achizițiilor publice, 
menite, conform motivației legiutorului să perfecționeze și flexibilizeze sistemul achizițiilor publice, 
și să reformeze funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru 
de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de 
lucrări şi concesiune de servicii. Modificările importante au continuat la jumătatea anului 2018, 
revoluționând din nou sistemul achizițiilor publice, prin introducerea cauțiunii la formularea 
contestațiilor și eliminarea procedurii notificării prealabile.

1. Controlul ex ante al procesului de atribuire a contractelor de 
achiziţie publică

Astfel, în primă fază, Guvernul României a adoptat în regim de urgenţă la sfârșitul anului 2017 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al 
procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/
acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de 
servicii (O.U.G. nr. 98/2017), ce a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 1022 din 22 decembrie 2017, urmând a intra iniţial în vigoare la 15 martie 2018. 

O.U.G. nr. 98/2017 trebuia să abroge la 15 martie 2018 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de 
atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii și reglementează modul de realizare a controlului ex ante 
al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/
acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii și, 
respectiv, a modificărilor acestor contracte/acorduri-cadru (O.U.G. nr. 30/2006).

O.U.G. nr. 98/2017 a suferit însă două modificări, prima prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr. 15/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative (O.U.G. nr. 15/2018), și a 
doua prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 45/2018 pentru modificarea și completarea 
unor acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice (O.U.G. nr. 45/2018). O.U.G. 
nr. 15/2018 a fost adoptată în 7 martie 2018, cu scopul amânării intrării în vigoare a O.U.G. 
nr. 98/2017 pentru 15 iunie 2018. Noua reglementare a prevăzut că vor face obiectul controlului 
ex ante procedurile de atribuire și modificările contractuale iniţiate după 15 iunie 2018. Tot la 
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această dată s-a abrogat în final și O.U.G. nr. 30/2006. Motivarea legiuitorului pentru această 
amânare a fost legată de existenţa unor termene foarte scurte și insuficiente pentru elaborarea 
normelor de aplicare a legii și de faptul că noul soft pentru adaptarea SEAP nu era încă funcţional. 

Prin Hotărârea de Guvern nr. 419/8 iunie 2018 (H.G. nr. 419/2018) au fost aprobate 
Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 98/2017, H.G. nr. 419/2018 
publicându-se în Monitorul Oficial nr. 496/18 iunie 2018.

Cât despre modalitatea de funcţionare a aceastui control ex ante, Agenția Națională pentru 
Achiziții Publice (ANAP) este instituția publică responsabilă pentru îndeplinirea funcției de 
control ex ante al procesului de atribuire a contractelor și, respectiv, a modificărilor acestor 
contracte. În îndeplinirea funcţiei de control ex ante, ANAP efectuează controlul de calitate și 
regularitate asupra:

a) procesului de atribuire a contractelor, după încărcarea documentelor procedurii în SEAP/
transmiterea invitaţiei de participare aferente procedurii de negociere fără publicare prealabilă 
și până la momentul în care comunicările privind rezultatul procedurii de atribuire au rămas 
definitive; se vor verifica atât documentaţia de atribuire, împreună cu strategia de contractare 
şi celelalte documente ce o însoţesc, inclusiv anunţul de tip erată, dar și propunerile de răspuns 
ale autorităţii contractante la solicitările de clarificări formulate de operatorii economici; 

și

b) modificărilor contractelor incluse în verificare ca urmare a aplicării unei metodologii de 
selecţie.

Prin aspecte de calitate se înţelege aspecte care vizează dispoziţii legale din domeniul achiziţiilor/
concesiunilor care suferă o interpretare extensivă sau restrictivă în contextul specific al unei 
proceduri de atribuire deoarece trebuie adaptate particularităţilor sectorului economic/de 
activitate în care se încadrează obiectul contractului şi/sau practicilor pieţei de profil relevante 
în care activează constant operatorii economici potenţiali ofertanţi/candidaţi la respectiva 
procedură de atribuire, iar prin aspecte de regularitate, acele aspecte care vizează dispoziţii 
legale din domeniul achiziţiilor/concesiunilor pentru care se poate face o interpretare literală sau 
pentru care au fost emise de către ANAP interpretări oficiale ale modului de aplicare în practică, 
inclusiv prin ordine sau instrucţiuni ale preşedintelui ANAP şi care, de regulă, se aplică, ca atare, 
în cazul tuturor procedurilor de atribuire, indiferent de sectorul economic/de activitate în care 
se încadrează obiectul contractului şi/sau practicile pieţei de profil relevante în care activează 
constant operatorii economici potenţiali ofertanţi/candidaţi.

Metodologia de selecție este bazată pe aplicarea unor criterii referitoare la istoricul 
autorității contractante în ceea ce privește performanța în realizarea achizițiilor și la 
aspecte aferente strategiei de contractare ce însoțește fiecare procedură de atribuire, 
respectiv valoarea și complexitatea unei modificări contractuale ce se intenționează a 
fi realizată. Prin Normele metodologice adoptate prin H.G. nr. 419/2018 s-a stabilit că 
metodologia de selecție are la bază evaluarea riscului asociat procedurilor de atribuire 
a contractelor sau modificărilor sau  modificărilor contractuale și, pe baza rezultatului 
obținut prin aplicarea unor filtre, criterii și indicatori de risc, se realizează includerea 
acestora în programul de verificare. 
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Filtrele sunt utilizate pentru repartizare și se referă la obiectul contractului și valoarea estimată 
a acestuia, corespunzător unor praguri valorice stabilite în mod periodic. Indicatorii de risc 
sunt (a) impactul financiar al achiziţiei, respectiv al modificării contractuale; (b) complexitatea 
obiectului contractului, respectiv a modificării contractuale; și (c) istoricul și experienţa autorităţii 
contractante în aplicarea legislaţiei.

Constatările rezultate din activitatea de control ex ante şi măsurile dispuse de ANAP fac obiectul 
unui aviz conform, care poate fi: 

a) necondiționat, atunci când nu se constată abateri cu privire la aspectele de calitate şi/sau de 
regularitate cuprinse în listele de verificare; 

sau 

b) condiționat, atunci când se constată că există abateri cu privire la aspectele de calitate şi/sau 
de regularitate cuprinse în listele de verificare.

O.U.G. nr. 98/2017 reglementează și obligativitatea ANAP de a solicita, în instanţă, în termen 
de 3 luni de la data luării la cunoştinţă a semnării contractului, constatarea nulităţii absolute a 
contractelor încheiate ca urmare a unei proceduri de atribuire care a făcut obiectul controlului 
ex-ante și în cadrul căreia ANAP a emis un aviz conform condiţionat, iar autoritatea contractantă 
a derulat și finalizat procedura de atribuire fără a remedia neregularităţile constatate de ANAP.

Un element interesant de noutate adus de O.U.G. nr. 98/2017 este acela al introducerii unei 
noi modalităţi de control ex ante asupra procesului de evaluare a ofertelor. ANAP efectuează 
controlul de calitate şi regularitate a concluziilor fazelor critice ale acestui proces, astfel: 

a) componenţa comisiei de evaluare şi concluziile comisiei de evaluare privind îndeplinirea 
condiţiilor de formă aferente depunerii ofertelor/candidaturilor şi a criteriilor de calificare/
selecţie de către ofertanţi/candidaţi; 

b) concluziile comisiei de evaluare privind evaluarea propunerilor tehnice şi a conformităţii 
acestora; 

c) concluziile comisiei de evaluare privind evaluarea propunerilor financiare şi a conformităţii 
acestora; 

d) concluziile comisiei de evaluare privind analiza documentelor-suport pentru îndeplinirea 
criteriilor de calificare/selecţie prezentate de către candidaţii ce urmează a fi selectaţi conform 
regulilor prevăzute în documentaţia de atribuire în cadrul procedurilor care prevăd etapă de 
preselecţie, respectiv de ofertantul/ofertanţii ce urmează a fi declarat/declaraţi câştigător/
câştigători în urma aplicării criteriului de atribuire, precum şi concluziile incluse în raportul 
procedurii de atribuire.

Normele metodologice vin și clarifică că, aspectele de oportunitate și/sau de natură tehnică, 
cum ar fi următoarele, nu fac obiectul controlului ex ante: 

a) identificarea nevoii autorităţii contractante şi stabilirea necesităţii cu privire la obiectul 
contractului pentru care se lansează procedura de atribuire; 
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b) analiza opţiunilor în vederea identificării soluţiei adecvate pentru satisfacerea nevoii 
identificate; 

c) stabilirea specificaţiilor tehnice şi/sau alegerea standardelor de performanţă aferente 
acestora; 

d) succesiunea şi durata activităţilor în cadrul contractului; 

e) conformitatea propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice ale caietului de sarcini; 

f) preţurile practicate de către ofertanţi, cu excepţia situaţiilor în care există indicii că ofertele 
depuse conţin elementele de preţ sau cost ce sunt aparent neobişnuit de scăzute în raport 
cu lucrările, produsele sau serviciile care constituie obiectul contractului care urmează a 
fi atribuit, avându-se în vedere valoarea estimată a acestora şi/sau preţurile ofertate pe 
respectivele elemente de preţ/cost de ceilalţi ofertanţi; 

g) aspectele tehnice şi/sau economice cuprinse în rapoartele experţilor/specialiştilor cooptaţi 
în comisiile de evaluare.

De asemenea, nu fac obiectul controlului ex ante punctele de vedere elaborate de autorităţile 
contractante în legătură cu contestaţiile / plângerile depuse în conformitate cu Legea 
nr. 101/2016, și nici comunicările transmise de autoritatea contractantă ofertanţilor / candidaţilor.

Procesul de control ex ante este limitat la aspectele verificate și constatate în baza listelor 
de verificare ale ANAP și nu exonerează de răspundere autoritatea contractantă în raport cu 
acţiunile și deciziile adoptate de aceasta în procesul de atribuire și/sau modificare a contractului 
în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile. 

O prevedere foarte importantă este legată de obligaţia autorităţilor contractante de a notifica 
ANAP, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data de demarare a negocierii, a intenţiei de 
demarare a unei proceduri de negociere fără publicare prealabilă.

2. Modificările aduse de O.U.G. nr. 107/2017

Tot la sfârșitul anului 2017, a fost adoptată și Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 107/2017 
pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor 
publice (O.U.G. nr. 107/2017), ce a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 1022 din 22 decembrie 2017, intrând în vigoare la această dată.

Dintre modificările cele mai importante, menţionăm:

(A) În ceea ce privește Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (modificările sunt 
asemănătoare și în cazul Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale):

– se introduce o valoare-prag, în cuantum de 929.089 lei, pentru contractele de achiziţii 
publice/acordurile-cadru de produse și servicii atribuite de autorităţile contractante locale 
așa cum sunt acestea definite la art. 23 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
precum și de cele aflate în subordinea acestora; contractelor cu o valoare estimată, fără TVA,  
mai mare sau egală cu acest prag li se aplică procedurile de atribuire reglementate de Legea 
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nr. 98/2016, fiind obligatorie și publicarea unui anunţ de participare și/sau de atribuire în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

– se stabilește că Legea nr. 98/2016 nu se aplică contractelor de achiziţie publică/acordurilor-
cadru și concursurilor de soluţii pe care autoritatea contractantă este obligată să le atribuie 
sau să le organizeze conform unor proceduri de atribuire diferite de cele prevăzute în lege: (i) 
instituite printr-un instrument juridic care creează obligaţii juridice internaţionale, precum un 
acord internaţional, încheiat în conformitate cu Tratatele, între România și una sau mai multe 
ţări terţe sau subdiviziuni ale acestora, care vizează lucrări, produse sau servicii destinate 
implementării sau exploatării în comun a unui proiect de către semnatari sau ca urmare a 
aplicării unei proceduri specifice prevăzute de legislaţia europeană, în contextul programelor 
și proiectelor de cooperare teritorială; (ii) stabilite de către o organizaţie internaţională;

– articolul 53 stabilește dreptul operatorului economic de a participa la procedura de atribuire în 
calitate de ofertant sau candidat, individual ori în comun cu alţi operatori economici, inclusiv 
în forme de asociere temporară constituite în scopul participării la procedura de atribuire, în 
condiţiile prevăzute de lege, eliminându-se referirea la participarea ca subcontractant propus 
sau terţ susţinător;

– se fundamentează dreptul autorităţii contractante de a aplica procedura de negociere fără 
publicarea prealabilă a unui anunţ de participare și în situaţia în care în cadrul unei proceduri 
simplificate organizate pentru achiziţia produselor, serviciilor sau lucrărilor respective nu a 
fost depusă nicio ofertă sau au fost depuse numai oferte neadecvate, cu condiţia să nu se 
modifice în mod substanţial condiţiile iniţiale ale achiziţiei și, la solicitarea Comisiei Europene, 
să fie transmis acesteia un raport (pentru o mai bună corelare cu textul directivei europene);

– indicarea în ofertă a datelor de identificare a subcontractanţilor propuși se va face doar dacă 
aceștia sunt cunoscuţi la acel moment; indicarea părţilor din contract care s-a decis a fi 
subcontractate rămâne însă obligatorie;

– se reglementează că, în cazul procedurii simplificate organizate într-o singură etapă, 
autoritatea contractantă are dreptul de a decide organizarea unei etape finale de licitaţie 
electronică, caz în care are obligaţia de a preciza această decizie în anunţul de participare 
simplificat şi în documentaţia de atribuire; pentru același tip de procedură simplificată se 
elimină reglementarea ce dădea posibilitatea operatorilor economici de a invoca susţinerea 
unui terţ / unor terţi pentru maxim 50% din cerinţa privind experienţa similară, la fel ca și în 
Legea nr. 98/2016;

– se modifică procedura în care autoritatea contractantă trebuie să răspundă solicitărilor 
de clarificări transmise de operatorii economici în legătură cu documentaţia de atribuire, 
astfel: autoritatea contractantă trebuie să stabilească un termen limită (sau două) de 
răspuns la solicitările de clarificări în anunţul de participare/simplificat/de concurs; în vechea 
reglementare era prevăzut un termen de recomandare de 3 zile lucrătoare de la primirea 
unei astfel de solicitări în care autoritatea contractantă să răspundă operatorilor economic; 
se majorează termenul în care autoritatea contractantă trebuie să răspunda solicitărilor de 
clarificări anterior datei limită de depunere a ofertelor la 10 zile de la 6 zile, respectiv la 5 zile 
de la 4 zile pentru situaţiile de urgenţă;
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– se abrogă prevederea potrivit căreia, în cazul în care se folosea susţinerea terţului susţinător 
pentru resurse netransferabile, angajamentul terţului trebuia să asigure autorităţii 
contractante îndeplinirea obligaţiilor asumate prin acesta, în situaţia în care contractantul 
întâmpină dificultăţi pe parcursul derulării contractului;

– se reglementează că, în cazul în care mai mulţi operatori economici participă în comun la 
procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnică şi profesională, 
precum şi cea privind situaţia economică şi financiară (aceasta din urmă neexistând în 
reglementarea anterioară), se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor 
membrilor grupului, iar autoritatea contractantă solicită ca aceştia să răspundă în mod solidar 
pentru executarea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru;

– se reglementează expres că terții susținători și subcontractanții trebuie să completeze 
și să depună un formular DUAE separat în cadrul procedurilor de atribuire, conținând 
anumite informații;

– alineatele (3), (4), (5), (51) și (6)  ale articolului 215 care definesc oferta admisibilă, 
inacceptabilă și neconformă sunt modificate. Oferta este considerată inacceptabilă dacă nu 
îndeplineşte condiţiile de formă aferente elaborării şi prezentării acesteia, a fost prezentată 
de către un ofertant care nu are calificările necesare sau al cărei preţ depăşeşte valoarea 
estimată, astfel cum a fost stabilită şi documentată înainte de iniţierea procedurii de atribuire, 
iar această valoare nu poate fi suplimentată; oferta este considerată neconformă dacă nu 
respectă cerinţele prezentate în documentele achiziţiei, a fost primită cu întârziere, prezintă 
indicii de înţelegeri anticoncurenţiale sau corupţie sau a fost considerată de autoritatea 
contractantă ca fiind neobişnuit de scăzută; 

– se introduce noțiunea nouă de ofertă neadecvată definită ca fiind aceea care este lipsită 
de relevanţă faţă de obiectul contractului, neputând în mod evident satisface, fără modificări 
substanţiale, necesităţile şi cerinţele autorităţii contractante indicate în documentele 
achiziţiei.

(B) În ceea ce privește Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de 
atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de 
concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea 
Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor:

– se prevede că, în cazul în care sunt depuse mai multe contestaţii în cadrul aceleiași proceduri, 
atât în faţa Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC), cât și în faţa instanţei 
de judecată, instanţa poate pronunţa conexarea contestaţiilor în condiţiile art. 139 din Codul 
de procedură civilă (în reglementarea anterioară, conexarea era obligatorie);

– termenul de soluţionare a contestaţiilor de către CNSC este reglementat la 20 zile lucrătoare 
de la data primirii dosarului achiziţiei publice, în reglementarea anterioară fiind de 20 zile 
calendaristice;

– în procedura de soluţionare a plângerilor împotriva deciziilor CNSC, se reglementează că 
instanţa poate dispune, din oficiu, administrarea oricărei probe necesare soluţionării cauzei;
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– în cazul contestaţiei formulate pe cale judiciară, este modificat termenul în care pârâtul este 
obligat să depună întâmpinare de la 3 zile lucrătoare (așa cum prevedea vechea reglementare) 
la 5 zile lucrătoare de la comunicarea contestaţiei de către instanţa de judecată;

– sentinţa tribunalului pronunţată în cazul contestaţiilor soluţionate pe cale judiciară poate fi 
atacată cu recurs în termen de 10 zile de la data comunicării, în loc de 30 zile, termenul din 
reglementarea anterioară.

3. Rata de actualizare aferentă contractelor de achiziţie publică 
pentru anul 2018

Ordinul Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 1170/1450/2017 privind nivelul ratei 
de actualizare pentru anul 2018 aferente contractelor de achiziție a fost publicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 10 ianuarie 2018, intrând în vigoare la aceeași dată. 

Ordinul prevede că, în conformitate cu metodologia de calcul al ratei care se utilizează pentru 
calcularea costurilor pe ciclul de viaţă al achiziţiei în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor 
de achiziţie publică/acordurilor-cadru ce au drept criteriu de atribuire „costul cel mai scăzut”, 
aprobată prin Ordinul președintelui ANAP nr. 842/175/2016 privind aprobarea metodologiei de 
calcul al ratei de actualizare ce va fi utilizată la atribuirea contractelor de achiziţie publică, se 
stabilește pentru anul 2018 un nivel al acestui indicator de 4,5%.

Rata de actualizare stabilită menţionată mai sus este utilizată în procesul de atribuire a 
contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru finanţate exclusiv de la bugetul de stat. În 
cazul contractelor de achiziţie publică finanţate din fonduri europene nerambursabile pentru 
care procedura de atribuire se iniţiază în anul 2018, iar criteriul de atribuire este „costul cel mai 
scăzut” rămân aplicabile prevederile art. 5 din Ordinul președintelui ANAP și al președintelui 
Comisiei Naţionale de Prognoză nr. 842/175/2016.

4. Condiţii generale și specifice pentru anumite categorii de 
contracte de achiziţie publică aferente obiectivelor de investiţii din 
fonduri publice

Hotărârea de Guvern nr. 1/2018 pentru aprobarea condițiilor generale și specifice pentru 
anumite categorii de contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din 
fonduri publice a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 11 ianuarie 
2018, intrând în vigoare la aceeași dată. 

Hotărârea stabilește condiţiile generale și specifice, împreună cu modelul-cadru de acord 
contractual, pentru contractele de achiziţie publică sau sectorială de lucrări care au ca obiect 
exclusiv execuţia de lucrări și care sunt aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri 
publice, inclusiv fonduri nerambursabile și/sau rambursabile, a căror valoare totală estimată, 
conform prevederilor legale, este egală sau mai mare decât pragul valoric prevăzut de art. 7 
alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.
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De asemenea, actul normativ aprobă condiţiile generale și specifice, împreună cu modelul-
cadru de acord contractual, pentru contractele de achiziţie publică sau sectorială de lucrări care 
au ca obiect atât proiectarea, cât și execuţia de lucrări și care sunt aferente obiectivelor de 
investiţii finanţate din fonduri publice, inclusiv fonduri nerambursabile și/sau rambursabile, a 
căror valoare totală estimată, conform prevederilor legale, este egală sau mai mare decât pragul 
valoric prevăzut de art. 7 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016.

5. Controlul ex post privind modul de atribuire a contractelor de 
achiziţie publică

Ordinul Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (A.N.A.P.) nr. 314/2018 pentru 
aprobarea Metodologiei de control ex post privind modul de atribuire a contractelor/
acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale, a 
contractelor de concesiune de lucrări și a contractelor de concesiune de servicii a fost 
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 14 martie 2018, intrând în vigoare 
la aceeași dată. 

Metodologia are ca obiect reglementarea activităţii de control ex post realizată de ANAP, mai 
exact de Direcţia Control ex post din cadrul ANAP, privind modul de atribuire a contractelor de 
achiziţie publică/acordurilor-cadru, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale, a contractelor de 
concesiune de lucrări şi a contractelor de concesiune de servicii de către autorităţile contractante/
beneficiari, ca urmare a sesizărilor/solicitărilor persoanelor fizice/juridice.

Se reglementează că obiect al controlului ex post îl constituie numai acele proceduri de achiziţii 
publice/sectoriale/concesiuni de lucrări și concesiuni de servicii care sunt finalizate prin încheierea 
unui contract/acord-cadru de achiziţie publică, contract/acord-cadru sectorial, contract de 
concesiune de lucrări sau contract de concesiune de servicii. 

Nu face obiectul activităţii de control ex post analiza:

– necesităţii și oportunităţii unei achiziţii publice/sectoriale/concesiuni de lucrări sau concesiuni 
de servicii;

– conformităţii propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice ale caietului de sarcini;
– preţurilor practicate de către operatorii economici ofertanţi;
– aspectelor tehnice și/sau economice cuprinse în rapoartele experţilor/specialiștilor cooptaţi 

în comisiile de evaluare;
– aspectelor analizate în cadrul controalelor ex ante;
– calculării ori stabilirii eventualelor prejudicii.

Pe parcursul derulării activităţii de control ex post, echipa de control poate solicita note 
explicative autorităţilor contractante/beneficiarilor supuse/supuși acestei activităţi și/sau oricărei 
persoane implicate în derularea procedurii de atribuire care face obiectul controlului ex post. 

În exercitarea funcţiei de control ex post, ANAP poate încheia protocoale de cooperare 
interinstituţională sau de colaborare/acorduri cu instituţiile/autorităţile publice care au anumite 
competenţe în domeniul achiziţiilor publice, verificării/gestionării fondurilor europene ori al 
concurenţei sau al controlului aferent acestor domenii.
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6. Modificările aduse prin O.U.G. nr. 45/2018 și H.G. nr. 419/2018 
legislaţiei achiziţiilor publice

6.1. Modificarea pragurilor valorice generale

Pornind de la Comunicarea Comisiei Europene nr. 1219/2017 pentru transpunerea prevederilor 
Directivei 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind 
achiziţiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE, noile praguri valorice  din art. 7 alin. (1) 
din Legea nr. 98/2016, element central de bază în lege pentru stabilirea obligativităţii aplicării 
anumitor proceduri de atribuire, dar și aplicării anumitor formalităţi de publicare și a anumitor 
termene, sunt următoarele:

a. 24.977.096 lei, pentru contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru de lucrări;

b. 648.288 lei, pentru contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru de produse şi de servicii; 

c. 994.942 lei, pentru contractele de achiziţii publice/acordurile-cadru de produse şi de servicii 
atribuite de consiliul judeţean, consiliul local, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, 
precum şi de instituţiile publice aflate în subordinea acestora; 

d. 3.376.500 lei, pentru contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru de servicii care au ca 
obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în Anexa nr. 2 din Legea nr. 98/2016.

Se poate observa la art. 7 alin. (1) lit. c) și menţionarea unui prag specific pentru contractele 
de achiziţii publice/acordurile-cadru de produse şi de servicii atribuite de consiliul judeţean, 
consiliul local, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi de instituţiile publice aflate 
în subordinea acestora. 

În ceea ce privește achizițiile sectoriale, pragurile valorice din art. 12 din Legea nr.  99/2016 vor 
avea următoarele valori:

a. 1.994.386 lei, pentru contractele sectoriale de produse şi de servicii, precum şi pentru 
concursurile de soluţii; 

b. 24.977.096 lei, pentru contractele sectoriale de lucrări; 

c. 4.502.000 lei, pentru contractele sectoriale de servicii care au ca obiect servicii sociale şi 
alte servicii specifice, prevăzute în Anexa nr. 2 la Legea nr. 99/2016.

În cazul concesiunilor de lucrări și servicii, procedurile de atribuire prevăzute de Legea 
nr. 100/2016 se aplică concesiunilor de lucrări sau concesiunilor de servicii a căror valoare, fără 
TVA, este egală sau mai mare decât pragul valoric de 24.977.096 lei.

6.2. Noi praguri valorice și pentru achizițiile directe și pentru procedurile 
simplificate

Atât în cazul achiziţiilor publice reglementate prin Legea generală nr. 98/2016, cât și al celor 
sectoriale reglementate prin Legea nr. 99/2016, autoritățile contractante vor avea dreptul de 
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a achiziționa direct (i) produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, 
este mai mică de 135.060 lei, respectiv (ii) lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, 
fără TVA, este mai mică de 450.200 lei.

În cazul aplicării procedurilor simplificate, pragurile valorice maxime au crescut la 360.160 lei, 
în cazul achiziţiei de produse sau servicii, respectiv 4.502.000 lei, în cazul achiziţiei de lucrări. 

De asemenea, Normele metodologice pun accent pe obligaţia autorităţii contractante de a utiliza 
în cadrul achiziţiilor directe, catalogul electronic pus la dispoziţie de SEAP sau de a publica un 
anunţ într-o secţiune dedicată a website-ului propriu/ANAP sau a SEAP, însoţit de descrierea 
produselor, serviciilor sau lucrărilor ce urmează a fi achiziţionate.

Excepţiile sunt de strictă reglementare – în cazul în care valoarea achiziţiei este mai mică de: 
(a) 100.000 Lei pentru produse și servicii, respectiv 280.000 Lei pentru lucrări, autoritatea 
contractantă poate achiziţiona direct, fără a utiliza catalogul electronic sau anunţul prealabil, prin 
consultarea a minimum 3 candidaţi; (b) 70.000 Lei, autoritatea contractantă poate achiziţiona 
direct pe baza unei singure oferte; și (c) 4.500 Lei, autoritatea contractantă are dreptul de a plăti 
direct, pe baza angajamentului legal, fără acceptarea prealabilă a unei oferte.

Indiferent de valoarea achiziţiilor directe (înainte era obligaţia de transmitere a notificării pentru 
achiziţia directă ce depășea 13.000 Lei), autoritatea contractantă are obligaţia, trimestrial, de 
a transmite în SEAP o notificare cu privire la achiziţiile directe, grupate pe necesitate, care să 
cuprindă cel puţin obiectul, cantitatea achiziţionată, valoarea și codul CPV.

6.3. Consultarea pieței

Normele metodologice, astfel cum au fost modificate prin H.G. nr. 419/2018, clarifică faptul 
că autoritatea contractantă poate derula un proces de consultare a pieţei, ca parte a procesului 
de achiziţie publică, în cadrul etapei de planificare/pregătire, sub forma organizării unor întâlniri 
individuale sau comune ori evenimente deschise pentru persoanele/organizaţiile interesate, 
în cadrul cărora se poartă discuţii cu privire la opiniile, sugestiile sau recomandările pe care 
le-au transmis sau la subiecte de interes general, cum ar fi, dar fără a se limita la, structura 
pieţei, tendinţele preţurilor și alte elemente comerciale de interes, aspecte tehnice, inovative, 
de integrare socială sau legate de protecţia mediului. 

6.4. Garanția de participare

Normele metodologice, modificate prin H.G. nr. 419/2018 stabilesc garanţia de participare la 
maximum 1% din valoarea estimată a contractului de achiziţie publică sau în cazul acordului-
cadru, din valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent, indiferent de nivelul valorii 
estimate (în reglementarea anterioară, garanţia de participare era stabilită la maximum 
2%, și doar în cazul contractelor cu valoare estimată mai mică decât echivalentul în Lei a 
25.000.000 Euro, valoarea garanţiei de participare nu putea depăși 1% din valoarea estimată).

O clarificare suplimentară necesară adusă prin modificarea Normelor metodologice este aceea 
că, garanţia de participare (ca de altfel, și cea de bună execuţie) se constituie prin virament bancar 
sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România (nu societate 
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bancară ca în reglementarea anterioară) sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în 
condiţiile legii.

În plus, H.G. nr. 419/2018 adaugă o nouă situaţie în care autoritatea contractantă nu va reţine 
garanţia de participare, anume aceea în care, ofertantul desemnat câștigător refuză să semneze 
contractul de achiziţie publică/acordul-cadru în perioada de valabilitate a ofertei, atribuit în urma 
unei proceduri de atribuire care a făcut obiectul controlului ex ante și în care ANAP a emis un aviz 
conform condiţionat, iar autoritatea contractantă a derulat și finalizat procedura de atribuire fără 
a remedia abaterile constatate de ANAP.

6.5. Limitarea aplicării criteriului de atribuire prețul cel mai scăzut

Autoritatea contractantă poate utiliza criteriul preţul cel mai scăzut numai în situaţia în care 
achiziţionează produse, servicii sau lucrări a căror valoare estimată a contractului nu depăşeşte 
pragurile prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, respectiv cele prevăzute în art. 12 
alin. (1) din Legea nr. 99/2016, mai-sus menţionate.

6.6. Excluderea operatorilor economici cu datorii restante la bugetul general 
consolidat

Un operator economic nu va fi exclus din procedura de atribuire atunci când cuantumul 
impozitelor, taxelor şi contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate şi restante este mai 
mic de 10.000 lei, în comparaţie cu vechea reglementare, în care pragul maxim admis era de 
4.000 lei.

6.7. Eliminarea obligației pentru autoritățile contractante de a transmite 
candidaților/ofertanților rezultate parțiale

O.U.G. nr. 45/2018 abrogă în totalitate prevederile art. 214 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, 
potrivit cărora, pe durata procesului de evaluare, autoritatea contractantă avea obligaţia de 
a transmite candidaţilor/ofertanţilor rezultate parţiale, aferente fiecărei etape intermediare a 
acestui proces, respectiv rezultatul verificării candidaturilor/DUAE şi rezultatul evaluării ofertelor.

Aceste rezultate parţiale comunicate ofertanţilor creau numeroase probleme în practică fiind acte 
administrative ce trebuiau contestate separat înauntrul termenului legal de către ofertanţii ce se 
considerau neîndreptăţiţi de rezultatul comunicat; ofertanţii nu se puteau prevala de momentul 
comunicării rezultatului final, pentru a aștepta formularea contestaţiei.

6.8. Accesul ofertanților la informațiile celorlalte oferte depuse în procedura 
de atribuire

Modificarea adusă prin O.U.G. nr. 45/2018 pune accent pe obligaţia autorităţii contractante de a 
permite, la cerere, într-un termen care nu poate depăşi o zi lucrătoare de la data primirii cererii, 
accesul neîngrădit al oricărui ofertant/candidat la raportul procedurii de atribuire şi la informaţiile 
din cadrul documentelor de calificare, precum şi la informaţiile din cadrul propunerilor tehnice 
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şi/sau financiare care nu au fost declarate de către ofertanţi ca fiind confidenţiale, clasificate sau 
protejate de un drept de proprietate intelectuală. 

Faţă de reglementarea anterioară, legiuitorul pune accent pe obligaţia autorităţii contractante 
de a pune la dispoziţia celorlalţi ofertanţi/candidaţi, pe lângă raportul procedurii de atribuire, 
și a documentelor de calificare, putând să interpretăm în sensul că, acestea nu vor mai putea fi 
declarate confidenţiale de către ofertanţi/candidaţi. Se vor putea declara confidenţiale, clasificate 
sau protejate de un drept de proprietate intelectuală doar informaţii din cadrul propunerilor 
tehnice și celor financiare. Se elimină astfel abuzul unor ofertanţi/candidaţi care își declarau 
drept confidenţială întreagă oferta, inclusiv documentele de calificare, pentru a putea restrânge 
accesul celorlalţi ofertanţi/candidaţi la acestea.

6.9. Modificarea contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru

O.U.G. nr. 45/2018 modifică condiţiile în care o astfel de modificare ar fi permisă fără organizarea 
unei noi proceduri de atribuire, reglementând una dintre situaţii, aceea în care sunt necesare 
lucrări, servicii sau produse adiţionale din partea contractantului iniţial, în limita a maximum 
50% din valoarea contractului iniţial, care au devenit necesare şi nu au fost incluse în procedura 
de achiziţie iniţială, iar schimbarea contractantului (i) este imposibilă din motive economice sau 
tehnice, precum cerinţe privind interschimbabilitatea sau interoperabilitatea cu echipamentele, 
serviciile sau instalaţiile existente achiziţionate în cadrul procedurii de achiziţii iniţiale; şi (ii) ar 
cauza autorităţii contractante o creştere semnificativă a costurilor.

În plus, într-o altă situaţie permisă în care contractantul cu care autoritatea contractantă a 
încheiat iniţial contractul de achiziţie publică este înlocuit de un nou contractant, se admite și 
cazul în care drepturile şi obligaţiile contractantului iniţial rezultate din contractul de achiziţie 
publică sunt preluate în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin achiziţie sau insolvenţă 
(anterior se menţiona doar fuziune sau divizare), de către un alt operator economic care 
îndeplineşte criteriile de calificare şi selecţie stabilite iniţial, cu condiţia ca această modificare să 
nu presupună alte modificări substanţiale ale contractului de achiziţie publică şi să nu se realizeze 
cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de lege.

6.10. Actualizarea prețului contractului de achiziție publică

Normele metodologice, astfel cum sunt modificate și completate prin H.G. nr. 419/2018, 
reglementează că, în condiţiile prevederilor legii cadru, pe parcursul îndeplinirii contractului, 
preţul contractului de achiziţie publică poate fi ajustat prin actualizare în cazul în care pe piaţă 
au apărut anumite condiţii, în urma cărora s-a constatat creşterea/diminuarea indicilor de 
preţ pentru elemente constitutive ale ofertei, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea 
costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului. 

Pentru a se respecta însă principiul transparenţei, posibilitatea de ajustare a preţului trebuie să 
fie precizată atât în documentaţia de atribuire, cât şi în contractul care urmează să fie încheiat, 
prin clauze speciale în acest sens. Autoritatea contractantă va preciza atât în documentaţia de 
atribuire, cât şi în contractul de achiziţie publică/acordul– cadru, modul concret de ajustare a 
preţului, indicii care vor fi utilizaţi, precum şi sursa informaţiilor cu privire la evoluţia acestora, 
cum ar fi buletine statistice sau cotaţii ale burselor de mărfuri.
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În orice situaţie, preţul contractului poate fi ajustat doar în măsura strict necesară pentru 
acoperirea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului. Modul de ajustare 
a preţului contractului de achiziţie publică nu trebuie să conducă în niciun caz la schimbarea 
rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza 
căruia contractantul respectiv a fost declarat câştigător în urma finalizării respectivei proceduri.

Foarte important este că, autoritatea contractantă are dreptul să includă clauze de ajustare/
revizuire a prețului pentru contractele care se derulează pe o perioadă ce depăşeşte 6 luni, 
însă este obligată să includă clauze de ajustare/revizuire a prețului pentru contractele care 
se derulează pe o perioadă ce depăşeşte 24 luni.

6.11. Plata prețului contractului de achiziție publică

O altă noutate importantă adusă de H.G. nr. 419/2018 este aceea că, pe parcursul execuţiei 
contractului plăţile se vor face exclusiv pe baza preţurilor proprii prevăzute de contractant în 
oferta sa iniţială, fixe sau ajustate, după cum s-a prevăzut în documentele de achiziţie iniţiale şi 
în contract și nu va fi permisă modificarea preţurilor din ofertă în funcţie de variaţiile preţurilor 
practicate de furnizorii de la care contractantul se aprovizionează. 

Din punct de vedere al documentelor justificative necesare pentru efectuarea plăţilor se vor 
considera suficiente facturile emise de contractant, a căror valoare trebuie să corespundă cu 
valoarea ofertată iniţial sau, după caz, cu valoarea ofertată actualizată conform prevederilor 
documentelor de achiziţie iniţiale şi contractului.

6.12. Eliminarea procedurii notificării prealabile

Printre modificările importante este aceea că, persoanele care se vor considera vătămate de 
un act al autorităţii contractante, acesta din urmă fiind definit ca orice act, orice operaţiune 
care produce sau poate produce efecte juridice, neîndeplinirea în termenul legal a unei obligaţii 
prevăzute de legislaţia în materie, omisiunea ori refuzul de a emite un act sau de a efectua o 
anumită operaţiune, în legătură cu sau în cadrul unei proceduri de atribuire, se vor adresa direct 
cu contestaţie/cerere de chemare în judecată Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 
(CNSC) sau instanţei de judecată competente, fără a mai fi necesar și obligatoriu să parcurgă 
procedura notificării prealabile.

Însă, în cazul procedurii pe cale administrativ-jurisdicţională din faţa CNSC, după primirea 
contestaţiei, autoritatea contractantă poate adopta măsurile de remediere pe care le consideră 
necesare ca urmare a contestaţiei, în cel mult trei zile de la primirea acesteia. Măsurile adoptate 
vor trebui comunicate contestatorului, celorlalţi operatori economici implicaţi în procedura de 
atribuire, precum şi CNSC, nu mai târziu de o zi lucrătoare de la data adoptării lor.

6.13. Prevederi mai clare în ceea ce privește limitele disponibilității pentru 
CNSC și instanța de judecată

Cu respectarea principiului disponibilităţii, CNSC sau instanţa examinează din punctul de vedere 
al legalităţii şi temeiniciei actul atacat şi poate: 
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a) pronunţa o decizie prin care îl anulează în tot sau în parte; 

b) obligă autoritatea contractantă să emită un act/să adopte măsurile necesare restabilirii 
legalităţii, cu indicarea clară şi precisă a operaţiunilor care urmează a fi realizate de autoritatea 
contractantă; 

sau

c) anula procedura de atribuire, în situaţia în care nu este posibilă remedierea actului atacat. 

De asemenea, ca nouă prevedere, CNSC sau instanţa nu poate decide atribuirea contractului 
către un anumit operator economic, cu excepţia situaţiei în care acesta a fost desemnat de 
autoritatea contractantă sau calitatea sa de ofertant câştigător rezultă din informaţiile cuprinse 
în dosarul de soluţionare.

6.14. Introducerea obligativității constituirii cauțiunii la depunerea 
contestației/acțiunii pe cale judiciară. Eliminarea taxei de timbru pentru acțiunea 
pe cale judiciară și pentru plângerea împotriva deciziei CNSC

Una din modificările importante deja vehiculate printre specialiști de ceva timp este 
obligativitatea constituirii în prealabil soluţionării contestaţiei / acţiunii a unei cauțiuni stabilită 
după cum urmează:

a) 2% din valoarea estimată sau, după caz, stabilită, a contractului, în cazul în care aceasta 
este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu 
modificările şi completările ulterioare, art. 12 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, cu modificările şi 
completările ulterioare, art. 11 alin. (1) din Legea nr. 100/2016, cu modificările şi completările 
ulterioare, dar nu mai mult de 35.000 lei, respectiv nu mai mult de 88.000 lei; și

b) 2% din valoarea estimată sau, după caz, stabilită, a contractului, dacă aceasta este egală 
sau mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu 
modificările şi completările ulterioare, art. 12 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, cu modificările şi 
completările ulterioare, art. 11 alin. (1) din Legea nr. 100/2016, cu modificările şi completările 
ulterioare, dar nu mai mult de 220.000 lei, respectiv nu mai mult de 880.000 lei.

Cauţiunea se restituie celui care a depus-o, la cererea acestuia, nu mai devreme de 30 de zile de 
la data rămânerii definitive a hotărârii sau, după caz, de la data încetării efectelor suspendării 
procedurii de atribuire şi/sau a executării contractului.

În schimb, a fost eliminată taxa de timbru pentru acţiunea pe cale judiciară (fond și recurs) 
și pentru plângerea împotriva deciziei CNSC, dar și cauţiunea ce trebuia constituită pentru 
soluţionarea cererii de suspendare a procedurii de atribuire și/sau a executării contractului până 
la soluţionarea definitivă a cauzei.
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6.15. Termene speciale pentru exercitarea acțiunilor în despăgubiri și a celor 
privind derularea contractelor de achiziție publică

O.U.G. nr. 45/2018 introduce termene speciale pentru exercitarea unor astfel de acţiuni, după 
cum urmează: termenul de introducere a acţiunii este de 1 an de la naşterea dreptului pentru 
acţiunile privind acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul 
procedurii de atribuire, respectiv de 3 ani de la naşterea dreptului pentru acţiunile privind 
executarea, anularea, nulitatea, rezoluţiunea, rezilierea sau denunţarea unilaterală a contractelor, 
dacă prin legi speciale nu se prevăd alte termene de prescripţie a dreptului material la acţiune 
raportat la obligaţiile legale sau contractuale încălcate.

În ceea ce privește taxa de timbru pentru soluţionarea acestora, aceasta se va determina tot în 
funcţie de valoarea estimată a contractului de achiziţie publică, după următoarea formulă: 

a) până la 100.000.000 lei inclusiv – 2% din valoarea estimată a contractului; 
b) peste 100.000.000 lei – 1% din valoarea estimată a contractului.

6.16. Dispoziții tranzitorii

Procedurile de atribuire în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 45/2018 
rămân supuse legislaţiei în vigoare la data iniţierii acestora. Prin procedură de atribuire în curs 
de desfăşurare se înţelege orice procedură pentru care s-a transmis un anunţ de participare sau, 
după caz, un anunţ de participare simplificat, până la data intrării în vigoare a O.U.G nr. 45/2018 
(04 iunie 2018).

Contestaţiile, procesele şi cererile aflate în curs de soluţionare în faţa CNSC sau, după caz, a 
instanţelor judecătoreşti la data intrării în vigoare a OUG nr. 45/2018 continuă să se judece în 
condiţiile şi cu procedura prevăzute de legea în vigoare la data la care au fost începute. 

În ceea ce privește contestaţiile depuse la CNSC dupa data de 04.06.2018, când a intrat în vigoare 
O.U.G. nr. 45/2018, prin Hotărârea de Plen a CNSC din data de 05.06.2018 (poate fi accesată la 
http://www.cnsc.ro/wp-content/uploads/2018/06/2018.06.Cautiune.pdf ), Consiliul a decis că 
e obligatorie constituirea cauţiunii și depunerea dovezii în acest sens de către contestator odată 
cu contestaţia sau în baza adresei CNSC, în maximum 3 zile de la solicitare (deși contestaţiile 
privesc proceduri începute și desfășurate pe legea veche, înainte de modificările dispuse prin 
O.U.G. nr. 45/2018). 

Cu toate acestea, recomandăm respectarea dispoziţiilor art. 611 din Legea nr. 101/2016, în sensul 
constituirii cauţiunii în prealabil depunerii contestaţiei/acţiunii pe cale judiciară. Pentru cauţiunile 
virate prin ordin de plata în contul de cauţiuni judiciare al CEC, se va solicita recipisa în original 
și depune la dosarul CNSC sau instanţei, după caz.


