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Secțiunea a 5-a. Reguli aplicabile comunicărilor ............................................. 69 

Capitolul V. Procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică .......... 73 

Secțiunea 1. Enumerare. Clarificări terminologice ........................................... 73 

Secțiunea a 2-a. Etapele procesului de achiziţie publică. Strategia anuală  

de achiziții publice. Programul anual al achizițiilor publice ........................... 73 

§1. Etapele procesului de achiziție publică .................................................. 73 

§2. Strategia anuală de achiziţie publică ...................................................... 74 

§3. Programul anual al achizițiilor publice .................................................. 75 

Secțiunea a 3-a. Proceduri „standard” de atribuire ........................................... 76 

§1. Licitația deschisă .................................................................................... 76 

§2. Licitația restrânsă ................................................................................... 80 

§3. Negocierea competitivă .......................................................................... 83 

§4. Dialogul competitiv ................................................................................ 88 

§5. Parteneriatul pentru inovare ................................................................... 91 

§6. Negocierea fără publicare prealabilă ...................................................... 95 

§7. Concursul de soluții ............................................................................... 97 

§8. Procedura de atribuire în cazul serviciilor sociale  

și al altor servicii specifice ..................................................................... 99 

§9. Procedura simplificată .......................................................................... 101 

Secțiunea a 4-a. Achiziția directă ................................................................... 103 

§1. Caracterizare ........................................................................................ 103 

§2. Procedura ............................................................................................. 104 

Capitolul VI. Instrumente și tehnici specifice de atribuire a contractelor  

de achiziție publică .............................................................................................. 106 

Secțiunea 1. Acordul-cadru ............................................................................ 106 

§1. Definiție ............................................................................................... 106 

§2. Atribuirea acordului-cadru ................................................................... 106 

§3. Durata acordului-cadru......................................................................... 107 

§4. Conținutul acordului-cadru .................................................................. 107 

§5. Modalitățile acordului-cadru ................................................................ 108 



VII Cuprins 
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§10. Exceptări aplicabile concesiunilor de lucrări sau concesiunilor de 
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§3. Criterii de calificare şi selecţie ............................................................. 281 

§4. Motive de excludere ............................................................................. 283 

Secțiunea a 3-a. Termene de primire a solicitărilor de participare şi  
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