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achiziții publice - modificări legislative publicate în septembrie 2020 

Legea nr. 199/2020 privind facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice a fost publicată 

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 825 din data de 09 septembrie 2020, intrând în vigoare începând cu 09 
octombrie 2020. 

Prin Legea nr. 199/2020 (“Legea”) este transpusă Directiva 2014/55/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 
aprilie 2014 privind facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice, stabilindu-se că: 

 Legea este aplicabilă în cazul facturilor electronice emise ca urmare a executării contractelor atribuite în temeiul 
Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, Legii nr. 100/2016 privind 
concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii și al O.U.G. nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de 
achiziții publice în domeniile apărării și securității, a căror valoare este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute 
de lege și față de care există obligația publicării unui anunț de participare/concesionare și/sau a unui anunț de 
atribuire în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene; 

 autoritățile și entitățile contractante pot aplica prevederile Legii și în cazul facturilor electronice emise ca urmare a 
executării contractelor menționate mai sus a căror valoare este mai mică decât pragurile prevăzute de lege față de 
care există obligația publicării unui anunț de participare/concesionare și/sau a unui anunț de atribuire în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene; 

 Legea nu se aplică facturilor electronice emise ca urmare a executării contractelor clasificate potrivit legii sau în 
cazul în care atribuirea și executarea contractului de achiziție publică au necesitat impunerea, potrivit dispozițiilor 
legale, a unor măsuri speciale de securitate pentru protejarea unor interese esențiale de securitate ale statului. 

Legea stabilește care sunt criteriile pe care trebuie să le respecte datele semantice ale elementelor principale aferente 
unei facturi electronice, precum și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească destinatarul facturii electronice 
(autoritate contractantă, entitate contractantă sau unitate de achiziții centralizate cu atribuții în acest sens). 

Potrivit Legii, elementele principale ale unei facturi electronice sunt: 

a) identificatorii de proces și de factură; 

b) data facturii; 

c) informații privind identificarea persoanei impozabile care a livrat produsele, a prestat serviciile sau a executat 
lucrările; 

d) informații privind cumpărătorul; 

e) informații privind beneficiarul plății; 

f) informații privind reprezentantul fiscal al vânzătorului; 
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g) identificarea tipului de produse furnizate, servicii prestate sau lucrări executate; 

h) referirea la contractul de achiziții publice/sectoriale, de concesiune de lucrări și servicii, precum și, după caz, la 
contractul de achiziții publice în domeniile apărării și securității; 

i) detalii privind livrarea produselor/prestarea serviciilor/executarea lucrărilor; 

j) instrucțiuni de plată; 

k) informații privind creditări sau debitări; 

l) informații privind pozițiile de pe factură; 

m) totalurile facturii; 

n) defalcarea TVA. 

Totodată, factura în formă electronică trebuie să respecte conținutul stabilit de actele normative speciale și va conține 
obligatoriu marca temporală care certifică momentul emiterii. 

Autoritățile și entitățile contractante trebuie să primească și să prelucreze o factură electronică conformă cu standardul 
european privind facturarea electronică și cu oricare dintre sintaxele sale, acestea verificând legalitatea, autenticitatea, 
originea și integritatea conținutului facturilor emise în formă electronică, în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare. 

În plus, se prevede expres că autoritățile contractante și entitățile contractante trebuie să primească și să prelucreze 
informațiile aferente facturilor electronice conexe contractelor de achiziție publică/sectorială, contractelor de 
concesiune de lucrări sau servicii sau contractelor de achiziții publice din domeniul apărării și securității, în conformitate 
cu prezenta lege. Aceste informații pot fi transmise, respectiv primite și prelucrate în Sistemul electronic de achiziții 
publice - SEAP, în conformitate cu standardul OCDS, pentru asigurarea transparentizării informațiilor aferente 
respectivelor contracte. 

Prevederile Legii nu aduc atingere dispozițiilor titlului VII al Codului fiscal referitoare la TVA.  

Decizia Autorității pentru Digitalizarea României nr. 501/2020 pentru aprobarea Normelor 
privind asigurarea accesului în Sistemul electronic de achiziții publice (SEAP) pentru 
efectuarea controlului procedurilor de achiziție publică a fost publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 857 din data de 18 septembrie 2020, intrând în vigoare la aceeași dată. 

Normele privind asigurarea accesului în SEAP pentru efectuarea controlului procedurilor de achiziție publică stabilesc 
cadrul tehnic privind asigurarea accesului în SEAP pentru autoritățile de management, organismele intermediare, 
precum și organismele cu rol de audit, verificare și control. 

În acest sens, sunt stabilite regulile referitoare la înregistrarea în SEAP a autorităților de management, organismelor 
intermediare și a organismelor cu rol de audit. 


