
V

Cuprins

 Abrevieri   .......................................................................................... XI

Partea I. Preambul ..............................................................................1
1. Statul. Suveranitatea. Resursele suveranităţii ........................1
2. Resursele Statului în contextul Pieţei Unice Europene .......19
3. Aplicabilitatea dreptului Uniunii Europene în domeniu ......26
4. Dreptul de proprietate publică .............................................51

Partea a II-a. O.U.G. nr. 34/2006  privind atribuirea contractelor 
de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice şi a contractelor de concesiune de servicii .........................60

Capitolul I. Dispoziţii generale ........................................................61
Secţiunea 1. Scop. Principii ...........................................................61

1. Domeniul de aplicare ratione materiae ...............................63
2. Sfera de aplicare pozitivă ratione materiae .........................68
3. Scopul O.U.G. nr. 34/2006 ..................................................72
4. Principiile aplicabile contractului de achiziţie publică ........77

Secţiunea a 2-a. Defi niţii .............................................................167
Secţiunea a 3-a. Tipuri de contracte de achiziţie publică ............172
Secţiunea a 4-a. Autorităţi contractante .......................................173

1. Procedura de atribuire ........................................................175
2. Candidat .............................................................................177
3. Candidatură ........................................................................179
4. Ofertant ..............................................................................192
5. Ofertă .................................................................................192
6. Concurent...........................................................................193
7. Contractant .........................................................................194
8. Documentaţie de atribuire .................................................194
9. Acord-cadru .......................................................................195



Legislaţia achiziţiilor publice

VI

10. Termenii „scris” şi „în scris” ...........................................197
11. Sistem de achiziţie dinamic .............................................198
12. Acceptarea ofertei câştigătoare ........................................198
13. Dreptul special sau exclusiv ............................................199
14. Fondurile publice .............................................................200
15. Licitaţia electronică .........................................................200
16. Sistemul electronic de achiziţii publice – SEAP .............203
17. Vocabularul comun al achiziţiilor publice - CPV ............203
18. Tratat ................................................................................206
19. Zile ...................................................................................206
20. Contractul de achiziţie publică ........................................206
21. Contractul de lucrări ........................................................223
22. Contractul de furnizare ....................................................225
23. Contractul de servicii .......................................................226
24. Contractul de concesiune de lucrări publice ....................228
25. Contractul de concesiune de servicii ...............................232
26. Părţile contractului de achiziţie publică ...........................237

Secţiunea a 5-a. Domeniu de aplicare. Excepţii ..........................246
1. Competenţa negativă ratione materiae ..............................251
2. Competenţa negativă ratione materiae în dreptul 

Uniunii Europene .............................................................263
3. Contractele rezervate .........................................................269

Capitolul II. Reguli comune  aplicabile procedurii de atribuire 
a contractului  de achiziţie publică ...........................................272
Secţiunea 1. Reguli generale .......................................................272

1. Procedurile de atribuire a contractului de achiziţie 
publică ..............................................................................275

2. Atribuirea contractelor de achiziţii publice în 
dreptul UE ........................................................................281

3. Atribuirea contractelor de achiziţii publice reglementată 
de O.U.G. nr. 34/2006 ......................................................289

Secţiunea a 2-a. Reguli de estimare a valorii contractului 
de achiziţie publică ................................................................295

Secţiunea a 3-a. Reguli de elaborare a documentaţiei 
de atribuire .............................................................................307



VII

Cuprins

Secţiunea a 4-a. Reguli de participare la procedura 
de atribuire .............................................................................329

Secţiunea a 5-a. Reguli de publicitate .........................................342
1. Publicarea anunţurilor în dreptul UE .................................345
2. Publicarea anunţurilor în dreptul naţional .........................349

Secţiunea a 6-a. Reguli speciale de transparenţă aplicabile 
achiziţiei publice de servicii de publicitate media .................357

Secţiunea a 7-a. Reguli de comunicare şi de transmitere 
a datelor .................................................................................360

Secţiunea a 8-a. Reguli de evitare a confl ictului de interese .......368

Capitolul III. Proceduri de atribuire .............................................371
Secţiunea 1. Etape premergătoare iniţierii procedurii 

de atribuire .............................................................................371
Secţiunea a 2-a. Licitaţia deschisă ...............................................373
Secţiunea a 3-a. Licitaţia restrânsă ..............................................384
Secţiunea a 4-a. Dialogul competitiv ..........................................394
Secţiunea a 5-a. Negocierea cu publicarea prealabilă 

a unui anunţ de participare .....................................................404
Secţiunea a 6-a. Negocierea fără publicarea prealabilă 

a unui anunţ de participare .....................................................415
Secţiunea a 7-a. Cererea de oferte ...............................................428
Secţiunea a 8-a. Concursul de soluţii ..........................................433

Capitolul IV. Modalităţi specifi ce de atribuire  a contractului 
de achiziţie publică ....................................................................441
Secţiunea 1. Acordul-cadru .........................................................441
Secţiunea a 2-a. Sistemul de achiziţie dinamic ...........................448
Secţiunea a 3-a. Licitaţia electronică ...........................................454

Capitolul V. Atribuirea contractului de achiziţie publică............462
Secţiunea 1. Oferta. Oferte alternative ........................................462
Secţiunea a 2-a. Selecţia şi califi carea candidaţilor/

ofertanţilor .............................................................................467
1. Criterii de eligibilitate. Capacitatea tehnică ......................484
2. Criterii de dovedire a capacităţii tehnice/profesionale 

în dreptul naţional ............................................................485



Legislaţia achiziţiilor publice

VIII

Secţiunea a 3-a. Criterii de atribuire a contractului de achiziţie 
publică ...................................................................................492

Secţiunea a 4-a. Stabilirea ofertei câştigătoare ............................495
Secţiunea a 5-a. Informarea candidaţilor şi a ofertanţilor ...........501
Secţiunea a 6-a. Anularea aplicării procedurii de atribuire a 

contractului de achiziţie publică ............................................504

Capitolul VI. Dosarul achiziţiei publice ........................................507

Capitolul VII. Contractele de concesiune .....................................512
Secţiunea 1. Principii şi reguli generale de atribuire 

a contractului de concesiune ..................................................512
Secţiunea a 2-a. Reguli pentru atribuirea contractelor de achiziţie 

publică de către concesionari .................................................520

Capitolul VIII. Contracte sectoriale ..............................................524
Secţiunea 1. Activităţi relevante ..................................................524
Secţiunea a 2-a. Excepţii specifi ce ..............................................540
Secţiunea a 3-a. Reguli specifi ce de atribuire a contractelor 

sectoriale ................................................................................551

Capitolul IX. Soluţionarea contestaţiilor.  ....................................563
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ..................................................563
Secţiunea a 2-a. Consiliul Naţional de Soluţionare 

a Contestaţiilor .......................................................................602
Secţiunea a 3-a. Statutul personalului Consiliului Naţional de 

Soluţionare a Contestaţiilor ...................................................614
Secţiunea a 4-a. Procedura de soluţionare a contestaţiilor în faţa 

Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor .............619
Secţiunea a 5-a. Abrogată ...........................................................627
Secţiunea a 6-a. Soluţiile pe care le poate pronunţa Consiliul 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor ................................627
Secţiunea a 7-a. Abrogată. ..........................................................634
Secţiunea a 8-a. Căi de atac împotriva deciziilor Consiliului 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor ................................634
Secţiunea a 9-a. Soluţionarea litigiilor în instanţă .......................648



IX

Cuprins

Secţiunea a 10-a. Măsuri privind operaţionalizarea Consiliului 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor ................................693

Capitolul X. Contravenţii şi sancţiuni ...........................................694
Secţiunea 1. Contravenţii ............................................................694
Secţiunea a 2-a. Sancţionarea contravenţiilor .............................698

Capitolul XI. Dispoziţii tranzitorii şi fi nale ..................................701

Partea a III-a. O.U.G. nr. 54/2006 privind atribuirea contractului 
de concesiune de bunuri proprietate publică ...............................717

Precizări introductive .............................................................717

Capitolul I. Dispoziţii generale ......................................................718
1. Domeniul de aplicare .........................................................722
2. Defi niţia şi trăsăturile contractului de concesiune 

de bunuri proprietate publică ...........................................723

Capitolul II. Procedura administrativă de iniţierea 
concesionării ..............................................................................727

Capitolul III. Atribuirea contractului de concesiune ...................733
Secţiunea 1. Principii şi reguli generale pentru atribuirea 

contractului de concesiune .....................................................733
Secţiunea a 2-a. Licitaţia .............................................................738
Secţiunea a 3-a. Negocierea directă ............................................742
Secţiunea a 4-a. Reguli privind oferta .........................................744
Secţiunea a 5-a. Determinarea ofertei câştigătoare .....................746
Secţiunea a 6-a. Anularea procedurii de atribuire a contractului 

de concesiune .........................................................................749
Secţiunea a 7-a. Reguli privind confl ictul de interese .................751

Capitolul IV. Contractul de concesiune ........................................753

Capitolul V. Dosarul concesiunii ....................................................763

Capitolul VI. Dispoziţii privind exercitarea controlului şi 
soluţionarea litigiilor  privind concesionarea...........................764



Legislaţia achiziţiilor publice

Capitolul VII. Sancţiuni .................................................................769

Capitolul VIII. Dispoziţii tranzitorii şi fi nale ...............................771

 Anexe la O.U.G. nr. 34/2006 ...........................................................772

Anexa nr. 1 ........................................................................................772

Anexa nr. 2 ........................................................................................783

 Anexa nr. 2A  ....................................................................................783

 Anexa nr. 2B  ....................................................................................787

Anexa nr. 3 Informaţii care trebuie incluse în anunţuri ....................789

 Anexa nr. 3A   Informaţii care trebuie incluse în anunţurile 
pentru achiziţiile publice .............................................................789

 Anexa nr. 3B  Informaţii care trebuie incluse în anunţurile 
de participare la concesiunea de lucrări/servicii .........................796

 Anexa nr. 3C  Informaţii care trebuie incluse în anunţurile 
de participare ale concesionarilor care nu sunt autorităţi 
contractante .................................................................................797

 Anexa nr. 3D  Informaţii care trebuie incluse în anunţurile 
pentru concursurile de soluţii ......................................................798

 Bibliografi e .......................................................................................801

 Index  .................................................................................................805

X


