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Reglementări legislative privind achiziţiile 
publice din perioada iulie – octombrie 2018 

Raluca MIHAI
avocat, Partener Voicu & Filipescu SCA

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 55/2018 din 28 iunie 2018 pentru modificarea şi 
completarea O.U.G. nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice 
în domeniile apărării şi securității, a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 549 din 
2 iulie 2018, fiind în vigoare cu aceeași dată.

Modificările sunt menite să actualizeze prevederile O.U.G. nr. 114/2011 urmare a abrogării O.U.G. 
nr. 34/2006 și intrării în vigoare a Legilor nr. 98/2016, nr. 99/2016 și nr. 100/2016.

Autoritatea contractantă are dreptul acum de a achiziţiona direct produse, servicii sau lucrări, în 
măsura în care valoarea achiziţiei nu depăşeşte echivalentul în lei a 100.000 Euro pentru fiecare 
achiziţie de produse, servicii sau lucrări (în reglementarea anterioară suma era de 75.000 Euro).

De asemenea, autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de cerere de oferte 
numai în cazul în care valoarea estimată, fără TVA, a contractului de achiziţie publică este mai 
mică decât echivalentul în lei al 443.000 Euro pentru contractele de furnizare si de servicii si 
5.548.000 Euro pentru contractele de lucrări (în reglementarea anterioară pragurile erau de 
400.000 Euro, respectiv 5.000.000 Euro). 

Ordinul Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 707/2018 din 3 iulie 2018 privind 
stabilirea unui mecanism de creştere a competitivității companiilor deținute majoritar sau 
integral de stat prin intermediul procedurilor de achiziție publică/sectorială, a fost publicat 
în Monitorul Oficial al României nr. 597 din 13 iulie 2018, fiind în vigoare cu aceeași dată. 

Ordinul prevede că, autorităţile/entităţile contractante, după publicarea anunţului de participare/
simplificat, au obligaţia de a transmite o invitaţie către fiecare dintre operatorii economici 
prevăzuţi în Anexa la Ordin, în funcţie de domeniul contractului de achiziţie publică/sectorială 
care urmează să fie atribuit.

Hotărârea de Guvern nr. 502/2018 din 5 iulie 2018 privind organizarea şi funcționarea 
Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate şi pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative, a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 614 din 17 iulie 2018, fiind 
în vigoare cu aceeași dată.

Oficiul Naţional pentru Achiziţii Centralizate (ONAC) a fost înfiinţat drept instituţie publică, 
cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Finanţelor Publice, finanţată integral de la 
bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice, fiind desemnat ca unitate de achiziţii 
centralizate care furnizează activităţi potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr. 46/2018: a) încheierea de acorduri-cadru; și b) administrarea de sisteme dinamice de achiziţii.
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ONAC îndeplinește următoarele funcţii: a) de strategie, prin care se asigură elaborarea şi 
implementarea strategiei grupelor de produse şi servicii, astfel încât să asigure îndeplinirea 
obiectivelor principale, prevăzute la art. 4 din O.U.G. nr. 46/2018 - i) optimizarea condiţiilor 
şi procesului de achiziţii pe bază de criterii economice şi de calitate şi în condiţiile asigurării 
securităţii juridice, prin agregarea necesităţilor utilizatorilor; ii) creşterea transparenţei şi achiziţiile 
publice; iii) îmbunătăţirea şi profesionalizarea sistemului de achiziţii publice; și iv) asigurarea 
disponibilităţii produselor şi serviciilor achiziţionate în sistem centralizat pentru utilizatori; 
b) de organizare şi implementare a procedurilor de atribuire centralizate; c) de administrare şi 
de gestionare eficientă, transparentă, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare, a bunurilor, 
bugetelor şi fondurilor alocate; și d) de asistenţă de specialitate pentru autorităţile contractante 
în legătură cu încheierea contractelor subsecvente de achiziţii publice având ca obiect produsele 
şi serviciile achiziţionate în sistem centralizat.

Notificare Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP) cu privire la modalitatea de 
punere în aplicare a dispozițiilor art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, respectiv art. 172 
alin. (2) din Legea nr. 99/2016 - publicată pe website-ul ANAP în data de 27 iulie 2018

Potrivit dispoziţiilor alin. (2) din art. 160 din Legea nr. 98/2016, precum și ale art. 172 din Legea 
nr. 99/2016, autoritatea/entitatea contractantă are obligaţia de a stabili, prin anunţul de 
participare/simplificat/de concurs, unul sau a două termene-limită în care va răspunde în mod clar 
şi complet tuturor solicitărilor de clarificări/informații suplimentare transmise de către operatorii 
economici.

Așa cum este reglementat la art. 27 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016, respectiv art. 29 alin. (2) 
din H.G. nr. 394/2016, autoritatea/entitatea contractantă trebuie să asigure o corelare între 
termenul/termenele finale de răspuns ale autorităţii/entităţii (stabilite prin raportare totodată 
la prevederile art. 161 din Legea nr. 98/2016, respectiv art. 173 din Legea nr. 99/2016) și 
termenul limită până la care operatorii economici pot solicita clarificări cu privire la conţinutul 
documentaţiei de atribuire [stabilit în conformitate cu art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, 
respectiv art. 172 alin. (1) din Legea nr. 99/2016), scopul fiind acela de a acorda, pe de o parte, 
operatorilor economici un timp rezonabil pentru studierea/aprofundarea documentelor achiziţiei 
și formularea de întrebări adecvate în funcţie de specificul și complexitatea obiectului achiziţiei, 
iar pe de altă parte, de a-și aloca o perioadă optimă, necesară elaborării în mod consolidat a 
răspunsului/răspunsurilor la solicitările de clarificări (în situaţia în care iniţial au fost stabilite 
două termene de răspuns] și transmiterii acestora în SEAP.

Notificarea prevede că, prin urmare, conform prevederilor legale sus-menţionate, autoritatea/
entitatea contractantă are la dispoziţie un interval de timp în care va pregăti răspunsurile la 
solicitările de clarificări, care se scurge de la data la care se încheie termenul limită de transmitere 
a solicitărilor de clarificări de către operatorii economici până la data limită obligatoriu de 
respectat de către autoritate/entitate cu privire la transmiterea clarificărilor în SEAP, urmând 
ca răspunsurile să fie încărcate și publicate în mod consolidat în Sistemul Electronic de Achiziţii 
Publice într-o zi (atunci când autoritatea/entitatea stabilește un singur termen limită), sau, după 
caz, în două zile diferite (atunci când autoritatea/entitatea stabilește două termene limită).
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Noi instrumente de lucru ANAP utilizate în activitatea de control ex-ante – Comunicat de 
presă publicat pe website-ul ANAP în data de 10 octombrie 2018

Pentru a sprijini autorităţile contractante în procesul de achiziţie, respectiv în elaborarea strategiei 
de contractare, a documentaţiilor de atribuire, precum și în procesul de evaluare a ofertelor, 
Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice a pus la dispoziţia tuturor celor interesaţi următoarele 
instrumente de lucru utilizate în activitatea de control ex-ante:

– Notificare cu privire la utilizarea acordului–cadru – instrument de lucru ce clarifică aspectele 
referitoare la scopul, oportunitatea și contextul care justifică o utilizare adecvată a acestui 
instrument specific atribuirii contractelor;

– Notificare cu privire la aspectele care trebuie avute în vedere în situația utilizării graficului 
de execuție drept cerință aferentă modului de întocmire a propunerii tehnice pentru 
contractele de lucrări – instrument de lucru ce oferă informaţii necesare cu privire la condiţiile 
în care se poate formula cerinţa în documentaţia de atribuire cu privire la prezentarea 
graficului de implementare a contractului, alături de aspectele ce trebuie avute în vedere 
de comisia de evaluare la stabilirea conformităţii propunerii tehnice și acordarea punctajului 
tehnic, în cazul în care sunt utilizaţi factori de evaluare care urmăresc departajarea ofertelor 
în funcţie de modul în care este planificată execuţia/realizarea contractului. Raţionamentele 
prezentate se aplică și în cazul contractelor de servicii care au ca obiect prestaţii intelectuale 
și pentru care au fost stabiliţi factori de evaluare de tipul celor exemplificaţi prin Instrucţiunea 
ANAP nr. 1/2017.

Cele două notificări menţionate mai sus pot fi consultate pe site-ul ANAP la secţiunea 
Documente Utile/Notificări sau accesând următoarele link-uri: 

http://anap.gov.ro/web/notificare-cu-privire-la-utilizarea-acordului-cadru/ și 

http://anap.gov.ro/web/notificare-cu-privire-la-necesitatea-utilizarii-graficului-gantt-pentru-
contractele-de-lucrari/

În ceea ce privește Notificarea cu privire la utilizarea acordului-cadru, sunt de interes următoarele 
menţiuni:

– în practică, acordul-cadru poate îmbrăca două forme: acordul– cadru în care toate condiţiile 
sunt stabilite, cu excepţia cantităţii (în cazul în care atribuirea contractelor subsecvente se 
realizează fără reluarea competiţiei), și acordul-cadru în care nu toate condiţiile sunt stabilite 
(în cazul în care atribuirea contractelor subsecvente se realizează cu reluarea competiţiei);

– indiferent de forma adoptată, acordul-cadru este potrivit să se atribuie în situaţia în care 
autoritatea contractantă nu deţine informaţii certe cu privire la cantitatea totală ce urmează 
să fie achiziţionată, condiţia esenţială fiind ca necesitatea să se formeze ad-hoc, neputând fi 
anticipat cu precizie momentul apariţiei nevoii și anvergura acesteia;

– utilizarea acordului-cadru nu trebuie să fie raportată la lipsa/inexistenţa aprobării bugetare, 
respectiv a sursei de finanţare, invocând ideea conform căreia doar contractul subsecvent 
reprezintă angajamentul legal, deoarece conduce către o denaturare a pieţei de profil angajând 
astfel operatorii economici în acţiunea de concentrare a resurselor în satisfacerea nevoilor 
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autorităţilor/entităţilor contractante fără asigurarea posibilităţii de recuperare a acestora 
și a unui profit rezonabil într-o perioadă de timp clar definită prin frecvenţa contractelor 
subsecvente;

– o autoritate contractantă trebuie să fie sigură că tehnica acordului-cadru reprezintă un mijloc 
eficient, economic de a realiza achiziţia în cauză, dar care nu afectează nevoile autorităţii 
contractante sau piaţa concurenţială; acordul-cadru reprezintă astfel o modalitate specială de 
atribuire la care autorităţile contractante pot apela atunci când intenţionează să achiziţioneze 
produse/servicii/lucrări cu caracter de repetabilitate/recurenţă, fără a există însă informaţii 
certe cu privire la cantitatea totală ce urmează să fie achiziţionată, condiţia esenţială fiind ca 
necesitatea să se formeze ad-hoc, neputând fi anticipat cu precizie momentul apariţiei nevoii 
și anvergura acesteia;

– se consideră că nu este oportun a fi aplicat acordul-cadru în următoarele situaţii: (i) 
atunci când sunt cunoscute elementele cantitative ale achiziţiei, chiar dacă, cantităţile se 
achiziţionează succesiv, prin comenzi repetate în baza aceluiași contract sau în contracte 
separate; (ii) pentru realizarea de investiţii noi, care prin natura lor sunt expresie a unor 
proiecte cu un scop clar definit și rezultat unic; obiectul achiziţiei este unul complex sau 
necesită personalizare sau schimbări ale liniei de producţie, a metodelor și metodologiilor 
de realizare, în astfel de cazuri operatorul economic putând cunoaște dacă intrarea într-o 
astfel de relaţie contractuală este sau nu profitabilă numai în funcţie de cantitate; (iii) 
pentru achiziţia de lucrări, servicii și produse a căror cantitate și frecvenţă este redată 
de categoria de cheltuieli din care este decontată, având în vedere că utilizarea acestei 
categorii are un caracter clar, precis si limitat determinat de autorizările bugetare în cauză 
- exemple: autobuze, autoutilitare, echipamente și aparatură medicală de înaltă tehnologie 
și complexitate (ex: dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro, dispozitive medicale 
electro-mecanice, dispozitive medicale pentru imagistică medicală, dispozitive medicale 
pentru diagnostic și radioterapie, etc.), tramvaie, troleibuze, vagoane de metrou, vagoane 
de tren ș.a., și (iv) pentru acele categorii de servicii specifice a căror recurenţă este dată de 
obiectivele pe care trebuie să le îndeplinească raportate la suprafeţe fixe și/sau numărul de 
posturi - exemple: servicii de curăţenie, servicii de pază și securitate etc.




