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În acest număr:

Noua legislație în materia achizițiilor publice și concesiunilor de lucrări
și servicii a fost publicată în Monitorul Oficial
În data de 23 mai 2016, a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 390, 391, 392, 393 noul pachet
legislativ în materia achizițiilor publice, concesiunilor de lucrări și concesiunilor de servicii,
care înlocuiește Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2006.
Noua legislație implementează în dreptul național Directivele UE în materia achizițiilor
publice și concesiunilor, respectiv Directivele 2014/23/EU, 2014/24/EU și 2014/25/EU, și va
intra în vigoare la data de 26 mai 2016.
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Noua legislație în materia achizițiilor publice și concesiunilor de lucrări și
servicii a fost publicată in Monitorul Oficial

Noua legislație primară în materia achizițiilor publice este formată din:


Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;



Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale;



Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;



Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a
contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de
concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și
funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor;

În termen de 30 de zile, pentru achizițiile publice, și în termen de 60 de zile, pentru achizițiile
sectoriale și concesiunile de lucrări și servicii, Guvernul va trebui să adopte Normele
Metodologice de aplicare.

Principalele noutăți aduse prin intrarea în vigoare a noului pachet legislativ sunt:



Modificarea structurii legislative în materia achizițiilor publice și concesiunilor, prin
introducerea unor legi speciale, care reglementează în mod distinct concesiunile de
lucrări și servicii, achizițiile sectoriale și căile de atac;



Introducerea de noi proceduri de atribuire a contractelor de achiziție publică:
-

negocierea competitivă - procedură asemănătoare cu fosta procedură de
negociere cu publicare prealabilă a unui anunț de participare;

-

parteneriatul inovativ – aplicabilă pentru dezvoltarea unui tip de
serviciu/produs/lucrare inexistent pe piață precum și achiziția lui ulterioară;

-

procedură specială aplicabilă serviciilor sociale și altor servicii specifice;

-

procedura simplificată – procedură care înlocuiește cererea de oferte din
reglementarea anterioară, aplicabilă în cazul unor contracte cu o valoare
inferioară anumitor praguri valorice.



Contractele de concesiune vor putea fi atribuite prin aplicarea a două proceduri,
respectiv licitația deschisă și dialogul competitiv;



Se încurajează folosirea procedurii de negociere pentru atribuirea contractelor;



Introducerea de reguli clare cu privire la posibilitatea modificării contractelor de
achiziție publică și contractelor de concesiune de lucrări și servicii pe parcursul
derulării acestora;



Prevederea posibilității de consultare a pieței înainte de inițierea procedurii de
atribuire a contractelor. Consultarea poate fi realizată cu respectarea unor principii
specifice, având scopul de a evalua structura, caracteristicile și capacitatea pieței,
cât și de a informa operatorii economici cu privire la viitoarele cerințe și proiecte
vizate a fi desfășurate de către autorități;



Scurtarea termenelor aferente etapelor procedurilor de atribuire;



Introducerea de noi criterii de evaluare a ofertelor, precum avantajele tehnice,
impactul asupra mediului, caracteristici estetice, funcționale și inovatoare, sau
organizarea și experiența personalului desemnat pentru executarea contractului;



Autoritățile naționale contractante vor avea posibilitatea de a încheia proiecte de
achiziții publice împreună cu autorități contractante din cadrul altor state membre
UE;
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Majorarea taxelor de timbru pentru soluționarea de către instanțele judecătorești a
litigiilor având ca obiect acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor
cauzate în cadrul procedurii de atribuire, precum și cele privind executarea,
anularea, nulitatea, rezoluțiunea, rezilierea sau denunțarea contractelor.

Pentru mai multe detalii vă rugăm nu ezitați să ne contactați.
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Acest Alert este furnizat cu titlu orientativ și nu trebuie considerat drept serviciu de consultanță. Este bine să solicitați consultanță fiscală/juridică de specialitate înainte de a
întreprinde acțiuni bazate pe cuprinsul acestui document.
Aceasta publicatie contine doar informatii generale si Deloitte Touche Tohmatsu Limited si firmele membre sau afiliate (numite impreuna Deloitte Network) nu ofera
consultanta profesionala sau alte servicii in domeniul contabil, fiscal, juridic, al investitiilor prin intermediul acestei publicatii. Aceasta publicatie nu inlocuieste consultanta sau
serviciile profesionale si nici nu ar trebui sa fie utilizata ca baza pentru orice decizie sau actiune care v-ar putea afecta finantele sau afacerea. Inainte de a lua orice decizie
sau de a actiona intr-un mod care v-ar putea afecta finantele sau afacerea, trebuie sa discutati cu un consultant profesionist. Nicio entitate a Deloitte Network nu va fi
raspunzatoare pentru pierderile de orice natura suferite de catre persoanele care se bazeaza pe aceasta publicatie.
Numele Deloitte se refera la organizatia Deloitte Touche Tohmatsu Limited, o companie cu raspundere limitata din Marea Britanie, la firmele membre ale acesteia, in cadrul
careia fiecare firma membra este o persoana juridica independenta. Pentru o descriere amanuntita a structurii legale a Deloitte Touche Tohmatsu Limited si a firmelor
membre, va rugam sa accesati www.deloitte.com/ro/despre.
Deloitte furnizeaza servicii clientilor din sectorul public si privat in urmatoarele domenii profesionale - audit, taxe, consultanta, consultanta financiara – deservind numeroase
industrii. Prin intermediul retelei sale globale de firme membre, care activeaza in 150 de tari, Deloitte pune la dispozitia clientilor sai resursele internationale precum si
priceperea locala pentru a-i ajuta sa exceleze indiferent de locul in care acestia isi desfasoara activitatea. Obiectivul celor 225 000 de profesionisti din Deloitte este acela de a
crea impact vizibil în societate.
Reff și Asociaţii SCA este societate de avocați membră a Baroului București, independentă în conformitate cu reglementările aplicabile profesiei de avocat, și reprezintă
rețeaua de societăti de avocați Deloitte Legal in România. Deloitte Legal înseamnă practicile juridice ale membrilor Deloitte Touche Tohmatsu Limited și afiliații acestora care
oferă servicii de asistență juridică. Pentru o descriere a serviciilor de asistență juridică oferite de entitățile membre ale Deloitte Legal, vă rugăm accesați:
http://www.deloitte.com/deloittelegal.
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