
 

 

Cuvânt-înainte 

Comisia Europeană a prezentat la 3 martie 2010 Comunicarea intitulată „Europa 
2020 – o strategie europeană pentru o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă 
incluziunii”. Un rol cheie în acest document programatic al Comisiei revine achizi-
țiilor publice care reprezintă unul dintre instrumentele de piață care trebuie utilizate 
pentru transpunerea în practică a acestor inițiative.  

În anul 2014, s-a adoptat un pachet de acte normative menite să modernizeze 
materia achizițiile publice în cadrul Uniunii Europene: Directiva 2014/23/UE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea 
contractelor de concesiune, Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 26 februarie 2014 privind achiziţiile publice şi de abrogare a 
Directivei 2004/18/CE și Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 26 februarie 2014 privind achiziţiile efectuate de entităţile care îşi 
desfăşoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor şi serviciilor 
poştale şi de abrogare a Directivei 2004/17/CE. 

Aceste 3 noi directive au fost transpuse de România în legislația națională prin 
următoarele acte normative: Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Legea 
nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale și Legea nr. 100/2016 privind concesiunile 
de lucrări şi concesiunile de servicii. Suplimentar, pentru a întregi acest „pachet” 
legislativ, s-a adoptat și Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în 
materie de atribuire a contractelor de achiziție publică și a contractelor de 
concesiune și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare 
a Contestațiilor care transpune Directiva 89/665/CEE a Consiliului din 21 decembrie 
1989 privind coordonarea actelor cu putere de lege și a actelor administrative pri-
vind aplicarea procedurilor care vizează căile de atac față de atribuirea contractelor 
de achiziții publice de produse și a contractelor publice de lucrări, și Directiva 
92/13/CEE a Consiliului din 25 februarie 1992 privind coordonarea actelor cu 
putere de lege și actelor administrative referitoare la aplicarea normelor comunitare 
cu privire la procedurile de achiziții publice ale entităților care desfășoară activități 
în sectoarele apei, energiei, transporturilor și telecomunicațiilor.  

În plus, pentru transpunerea Directivei 2009/81/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 13 iulie 2009 privind coordonarea procedurilor privind atribuirea 
anumitor contracte de lucrări, de furnizare de bunuri şi de prestare de servicii de 
către autorităţile sau entităţile contractante în domeniile apărării şi securităţii şi de 
modificare a Directivelor 2004/17/CE şi 2004/18/CE a fost adoptată O.U.G. 
nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile 
apărării şi securităţii. 

Prima ediție a cărții a fost concepută sub forma unui curs universitar pentru stu-
denţii şi masteranzii Facultăţii de Administraţie şi Afaceri din cadrul Universităţii din 
Bucureşti, este în acord cu noul cadru normativ și abordează exhaustiv problematica 
achizițiilor publice, astfel: achizițiile publice „clasice”, achizițiile sectoriale, 
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achizițiile publice în domeniile apărării și securității, concesiunile de lucrări și de 
servicii, remediile și căile de atac. Cea de a doua ediție, revizuită și adăugită, a fost 
configurată sub forma unei monografii, prin introducerea unui titlu suplimentar 
dedicat parteneriatului public-privat ca urmare a adoptării Legii nr. 233/2016 privind 
parteneriatul public-privat.  

Această nouă ediție cuprinde două noi capitole care prezintă un interes deosebit în 
contextul actual al achizițiilor publice: primul capitol, intitulat „Achizițiile publice în 
cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene. Particularități”, abordează proble-
matica specifică a achizițiilor realizate de beneficiarii fondurilor structurale și de 
investiții europene, în contextul aprobării de către Comisia Europeană a Acordului de 
parteneriat al României pentru perioada de programare financiară 2014-2020, în timp 
ce capitolul „Controlul achizițiilor publice și al concesiunilor de lucrări și servicii” 
analizează exhaustiv funcția de control ex ante și ex post al Agenţiei Naţionale pentru 
Achiziţii Publice. De asemenea, cum era și firesc, au fost avute în vedere ultimele 
modificări și completări intervenite privind cadrul normativ care reglementează acest 
domeniu.  
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