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CONTRACTELE DE ACHIZIȚII PUBLICE

Autoritățile publice încheie contracte pentru a se asigura că se pot realiza
lucrări sau furniza servicii. Aceste contracte reprezintă un volum tranzacționat de
2 448 miliarde EUR, fapt ce arată că achizițiile publice europene reprezintă un
stimulent major pentru creșterea economică, crearea de locuri de muncă și inovare.
Pachetul legislativ privind achizițiile publice, adoptat de Parlament și de Consiliu
în 2014, adaugă la PIB-ul UE câte 2,88 miliarde EUR anual. În plus, directivele UE
privind achizițiile publice au condus la o creștere a valorii totale a contractelor atribuite
de la sub 200 miliarde EUR la circa 525 miliarde EUR.

TEMEI JURIDIC

Articolele 26 și 34, articolul 53 alineatul (1), articolele 56, 57, 62 și 114 din Tratatul
privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

OBIECTIVE

Contractele de achiziții publice joacă un rol important în economiile statelor membre
și, potrivit estimărilor, generează peste 16 % din PIB-ul Uniunii. Înainte de punerea
în aplicare a legislației europene, doar 2 % din contractele de achiziții publice erau
acordate unor întreprinderi din alte state. Aceste contracte joacă un rol esențial în
anumite sectoare (construcțiile, lucrările publice, energia, telecomunicațiile și industria
grea) și sunt, prin tradiție, norme legislative sau administrative care obișnuiau să
favorizeze furnizorii naționali. Această lipsă a unei concurențe reale și deschise a fost
un obstacol în realizarea pieței unice, ducând la creșterea costurilor pentru autoritățile
contractante și împiedicând competitivitatea în anumite sectoare-cheie.
Aplicarea principiilor pieței interne în cazul acestor contracte asigură o mai bună
distribuire a resurselor economice și o utilizare mai rațională a fondurilor publice,
autoritățile publice obținând produse și servicii de cea mai bună calitate disponibilă
la cel mai bun preț, ca urmare a unei concurențe mai intense. Alegerea celor
mai performante întreprinderi de pe piața europeană încurajează competitivitatea
întreprinderilor europene și consolidează respectarea principiilor transparenței,
egalității de tratament și eficienței, reducând astfel riscul de fraudă și corupție.

REALIZĂRI

Comunitatea a adoptat acte legislative ce urmăreau coordonarea normelor naționale,
impunând obligații în ceea ce privește publicarea licitațiilor și criteriile obiective de
examinare a ofertelor. Începând cu anii '60, s-au adoptat câteva acte normative
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referitoare la achizițiile publice, dar mai târziu Comunitatea a decis să simplifice și
să coordoneze legislația în acest domeniu și a adoptat patru directive (Directiva
92/50/CEE, Directiva 93/36/CEE, Directiva 93/37/CEE și Directiva 93/38/CEE). În
scopul simplificării și clarificării, trei dintre aceste directive au fuzionat, formând
Directiva 2004/18/CE privind contractele de achiziții publice de lucrări, de bunuri și
de servicii și Directiva 2004/17/CE privind sectoarele apei, energiei, transporturilor și
serviciilor poștale. Peste câțiva ani, Directiva 2009/81/CE a introdus norme specifice
pentru achizițiile din domeniul apărării menite să faciliteze accesul la piețele apărării
din alte state membre.

REFORME

În 2014, Parlamentul și Consiliul au adoptat un nou pachet legislativ privind achizițiile
publice, care include Directiva 2014/24/UE privind achizițiile publice (de abrogare a
Directivei 2004/18/CE) și Directiva 2014/25/UE privind achizițiile efectuate de entitățile
care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor
poștale (de abrogare a Directivei 2004/17/CE). Pachetul legislativ privind achizițiile
publice a fost completat de o nouă directivă privind concesiunile (Directiva 2014/23/
UE), care creează un cadru juridic adecvat pentru atribuirea concesiunilor[1] ce
garantează că toți actorii economici din UE au acces efectiv și nediscriminatoriu la piața
UE și oferă o mai mare siguranță în privința dispozițiilor legale aplicabile.
Aspectul extern al achizițiilor publice a fost luat, la rândul său, în considerare în
propunerea de regulament a Comisiei din 2012 privind accesul bunurilor și al serviciilor
din țări terțe pe piața internă a achizițiilor publice a Uniunii și procedurile de sprijinire
a negocierilor referitoare la accesul bunurilor și al serviciilor din Uniune pe piețele
achizițiilor publice din țări terțe. Un impas în negocieri a dus la o nouă propunere a
Comisiei în 2016. Procedura oficială de adoptare a fost încheiată de colegiuitori în iunie
2022, iar actul final a fost semnat la 23 iunie 2022.
În aprilie 2012, Comisia a adoptat o strategie pentru achizițiile publice electronice cu
scopul de a realiza toate achizițiile publice pe cale electronică până la jumătatea anului
2016. La 16 aprilie 2014, Parlamentul și Consiliul au adoptat Directiva 2014/55/UE
privind facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice.
La 3 octombrie 2017, Comisia a publicat două comunicări: „Transformarea achizițiilor
publice pentru ca acestea să funcționeze în și pentru Europa” (COM(2017)0572) și
„Încurajarea investițiilor prin intermediul unei evaluări voluntare ex ante a aspectelor
referitoare la achiziții pentru proiectele mari de infrastructură” (COM(2017)0573).
Pentru a îmbunătăți și mai mult achizițiile publice europene în cadrul pachetului
legislativ privind strategia de achiziții publice, Comisia a publicat, de asemenea,
o recomandare intitulată „Profesionalizarea achizițiilor publice – Construirea unei
arhitecturi pentru profesionalizarea achizițiilor publice”.

[1]„Concesiunile” sunt contracte cu titlu oneros încheiate, prin intermediul cărora una sau mai multe autorități contractante ori
entități contractante încredințează executarea de lucrări sau prestarea și gestionarea de servicii unuia sau mai multor operatori
economici. Operatorii economici cărora li s-a atribuit o concesiune dobândesc dreptul exclusiv de a exploata lucrările sau
serviciile care fac obiectul contractului ori dreptul respectiv împreună cu o plată.
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PROCEDURA DE ACHIZIȚII

Toate procedurile trebuie să respecte principiile dreptului UE, mai ales libera circulație a
bunurilor, libertatea de stabilire și libertatea de a presta servicii, precum și principiile ce
decurg din acestea, cum ar fi egalitatea de tratament, nediscriminarea, recunoașterea
reciprocă, proporționalitatea și transparența. Concurența, confidențialitatea și eficiența
trebuie, de asemenea, să fie respectate.
A. Tipuri de proceduri
Procedurile de ofertare trebuie să corespundă unor tipuri diferite de proceduri, care
trebuie aplicate în baza unui sistem de valori-prag. Directivele precizează inclusiv
metodele de calculare a valorii estimative a fiecărui contract de achiziții publice[2] și
oferă indicații privind procedurile care trebuie utilizate. În cadrul „procedurii deschise”,
orice operator economic interesat poate prezenta o ofertă. În cadrul „procedurii
restrânse”, doar candidații care au fost invitați pot prezenta o ofertă. În cadrul
„procedurii competitive cu negociere”, orice operator economic poate depune o cerere
de participare, dar numai candidații care au fost invitați să depună o ofertă inițială
pot face acest lucru, după evaluarea informațiilor transmise. În cadrul procedurii de
„dialog competitiv”, orice operator economic poate depune o cerere de participare,
dar pot participa la dialog numai candidații invitați să facă acest lucru. Această
procedură se utilizează atunci când autoritățile contractante[3] nu pot stabili prin ce
mijloace să-și satisfacă nevoile sau nu pot evalua soluțiile pe care le poate oferi piața.
Contractul se atribuie exclusiv pe baza criteriului celui mai bun raport calitate-preț. A
fost creată o nouă procedură, „parteneriatul pentru inovare”, pentru cazurile în care este
nevoie de o soluție inovatoare care nu există încă pe piață. Autoritatea contractantă
decide să stabilească un parteneriat pentru inovare cu unul sau mai mulți parteneri
care desfășoară activități de cercetare și dezvoltare separate, pentru a negocia o
soluție nouă și inovatoare pe parcursul procedurii de achiziții. În sfârșit, în cazuri și
circumstanțe specifice, autoritățile contractante pot atribui contracte de achiziții publice
prin intermediul unei proceduri de negociere fără publicare prealabilă.
B. Criterii de atribuire a unui contract
Autoritățile contractante trebuie să atribuie contractele de achiziții publice ofertantului
care prezintă oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic. Reforma
normelor privind achizițiile publice a introdus acest nou criteriu de atribuire, principiul
ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic (criteriul „MEAT”), care
urmărește să asigure cea mai mare rentabilitate în raport cu investiția (și nu cel mai
mic preț), mai exact, acesta ia în considerare calitatea lucrării, bunului sau serviciului în
cauză, precum și prețul sau costurile pentru întregul ciclu de viață al acesteia (acestuia).
Acest criteriu pune mai mult accentul pe considerațiile privind calitatea și mediul și pe
considerațiile sociale, precum și pe inovare.

[2]„Contractele de achiziții publice” sunt contracte cu titlu oneros, încheiate între unul sau mai mulți operatori economici și una
sau mai multe autorități contractante și care au ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii.
[3]„Autorități contractante” înseamnă statul, autoritățile regionale sau locale, organismele de drept public ori asociațiile formate
din una sau mai multe astfel de autorități sau din unul sau mai multe astfel de organisme de drept public.
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C. Norme privind publicarea și transparența
Procedurile de achiziții publice trebuie să prezinte transparența cerută în toate etapele
procedurii. Acest deziderat este realizat în special prin publicarea elementelor esențiale
ale procedurilor de achiziții publice și prin publicarea informațiilor privind candidații și
ofertanții, precum și prin furnizarea unei documentații suficiente privind toate etapele
procedurii.
D. Căi de atac
Pentru a preveni situațiile în care autoritățile contractante încalcă normele privind
achizițiile publice, Directiva privind căile de atac (Directiva 2007/66/CE) prevede
un sistem eficace de căi de atac care se aplică atât în cazurile prevăzute de
directivele privind achizițiile publice, cât și în cele prevăzute de Directiva privind
concesiunile și introduce două elemente importante, inclusiv termenul suspensiv.
Termenul suspensiv urmează deciziei de atribuire și le oferă ofertanților posibilitatea de
a examina decizia și a hotărî dacă să introducă sau nu o cale de atac. În acest termen
de cel puțin 10 zile, autoritățile contractante nu pot semna contractul.
E. Alte aspecte ale achizițiilor publice
Noile norme promovează achizițiile publice ecologice, adoptând o abordare bazată
pe calcularea costurilor pe ciclu de viață, și oferă posibilitatea de a face referire la o
etichetă specifică sau la o etichetă ecologică. Aspectele sociale sunt, și ele, importante,
directivele conținând dispoziții specifice privind incluziunea socială, criteriile sociale
și subcontractarea, precum și un regim simplificat pentru contractele de servicii.
Reducerea birocrației și îmbunătățirea accesului IMM-urilor la achizițiile publice sunt,
de asemenea, elemente esențiale. Noile norme introduc „documentul european de
achiziție unic” și utilizarea declarațiilor pe propria răspundere. Accesul IMM-urilor
la contractele de achiziții publice va fi îmbunătățit, în special grație posibilității de
împărțire a contractelor în loturi și limitării cerințelor privind cifra de afaceri anuală. Noile
directive impun adoptarea treptată a achizițiilor publice electronice și stabilesc norme
specifice privind tehnicile și instrumentele pentru achizițiile electronice și agregate,
precum acordurile-cadru, sistemele dinamice de achiziții, licitațiile electronice etc.
Directivele încorporează, de asemenea, jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii
Europene privind relațiile interne, ceea ce dă autorităților contractante, în anumite
condiții, posibilitatea de a atribui un contract unei întreprinderi fără o procedură de
achiziții. Noile norme consolidează legislația în vigoare în ceea ce privește conflictele
de interese, favoritismul și corupția.
La 11 martie 2020, Comisia a publicat un document de lucru referitor la criteriile UE
privind achizițiile publice ecologice pentru centrele de date, sălile pentru servere și
serviciile de cloud, cu scopul de a se asigura că echipamentele și serviciile centrelor
de date sunt achiziționate într-un mod ecologic, în conformitate cu obiectivele UE în
materie de energie, schimbări climatice și utilizare eficientă a resurselor.
Ca urmare a epidemiei de COVID-19, Comisia a propus un regulament privind
instituirea unui program de acțiune a Uniunii în domeniul sănătății (EU4Health,
COM(2020)0405), care prevede atribuirea unui număr mai mare de contracte de
achiziții publice în domenii precum cel al medicamentelor, al vaccinurilor, al noilor
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tratamente și al datelor. Actul final a fost semnat de președinții colegiuitorilor la
24 martie 2021 și a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la 26 martie
2021. Regulamentul (UE) 2021/522 a intrat în vigoare în ziua următoare datei publicării
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și se aplică retroactiv de la 1 ianuarie 2021.
Comisia a publicat, de asemenea, noi orientări pentru achizitorii publici, menit să
ajute autoritățile publice să folosească cadrul de achiziții publice al UE, pentru a
asigura achiziționarea rapidă a echipamentelor necesare, și a lansat cinci achiziții
comune de echipamente individuale de protecție împreună cu statele membre.
La 27 mai 2020 Comisia a emis o comunicare privind planul de redresare post-
COVID-19 (COM(2020)0456) și a subliniat că achizițiile publice trebuie digitalizate prin
dezvoltarea de sisteme și platforme naționale de achiziții publice electronice.

ROLUL PARLAMENTULUI EUROPEAN

Înainte de adoptarea pachetului legislativ privind achizițiile publice din 15 ianuarie 2014,
Parlamentul a adoptat câteva rezoluții, inclusiv Rezoluția din 18 mai 2010 referitoare la
noile evoluții în achizițiile publice, Rezoluția din 12 mai 2011 referitoare la accesul egal
la piețele din sectorul public din Uniunea Europeană și din țările terțe și Rezoluția din
25 octombrie 2011 referitoare la modernizarea achizițiilor publice. În aceste rezoluții,
Parlamentul a cerut măsuri de simplificare și o mai mare securitate juridică, precum și
ca, la atribuirea contractelor, să se ia în considerare valoarea și sustenabilitatea.
În cadrul eforturilor depuse pentru a îmbunătăți în continuare achizițiile publice
europene, Parlamentul a adoptat la 4 octombrie 2018 Rezoluția referitoare la pachetul
privind strategia de achiziții publice, solicitând ca tehnologiile digitale să fie adoptate
în mai mare măsură în achizițiile publice ale Uniunii, măsuri de facilitare pentru IMM-
uri și întreprinderi sociale, îmbunătățirea accesului furnizorilor din UE la piețele de
achiziții publice din țări terțe și profesionalizarea achizitorilor[4]. În noiembrie 2020, un
studiu intitulat „Legal obstacles in Member States to Single Market rules”[5] (Obstacolele
juridice din statele membre în calea normelor pieței unice) a constatat că accesul inegal
la achizițiile publice a fost determinat în mare parte de diferențele care există între
statele membre în ceea ce privește profesionalismul în domeniul achizițiilor publice.
Cercetările apreciază că beneficiile activității legislative recente a Parlamentului se
ridică la 2,88 miliarde EUR pe an. În același timp, directivele UE privind achizițiile
publice au condus la o creștere a valorii totale a contractelor atribuite de la sub
200 de miliarde EUR la circa 525 de miliarde EUR[6].

[4]Printre cercetările relevante se numără și următoarele: Bovis, C., „Contribution to Growth: European Public Procurement –
Delivering improved rights for European citizens and businesses” (Contribuția la creșterea economică: achizițiile publice
europene. Garantarea unor drepturi consolidate pentru cetățenii europeni și întreprinderile europene), lucrare publicată pentru
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor, Departamentul tematic pentru politici economice, științifice și privind
calitatea vieții, Parlamentul European, Luxemburg, 2019.
[5]Dahlberg, E. et al., „Legal obstacles in Member States to Single Market rules” (Obstacolele juridice din statele membre în
calea normelor normele pieței unice), lucrare publicată pentru Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor, de
Departamentul tematic pentru politici economice, științifice și privind calitatea vieții, Parlamentul European, Luxemburg, 2020.
[6]Printre cercetările relevante se numără și următoarele: Becker, J. et al., „Contribution to Growth:European Public
Procurement – Delivering improved rights for European citizens and businesses” (Contribuția la creșterea economică: achizițiile
publice europene. Garantarea unor drepturi consolidate pentru cetățenii europeni și întreprinderile europene), lucrare publicată
pentru Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor, Departamentul tematic pentru politici economice, științifice și
privind calitatea vieții, Parlamentul European, Luxemburg, 2019.
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În aprilie 2020 a fost publicată o notă de informare pe tema „Cadrul pentru achiziții
publice al UE” („The EU’s Public Procurement Framework”)[7], care examinează modul
în care cadrul de achiziții publice al UE contribuie la îndeplinirea obiectivelor Acordului
de la Paris și ale Strategiei privind economia circulară. Acest document de cercetare a
fost solicitat de Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor (IMCO) pentru
viitorul său raport din proprie inițiativă (INI) intitulat „O piață unică mai durabilă pentru
întreprinderi și consumatori”, adoptat de Parlament la 25 noiembrie 2020.
La 22 februarie 2021, a fost prezentat Comisiei IMCO un studiu[8] cuprinzător legat de
impactul COVID-19 asupra pieței interne. Studiul formulează recomandări de politică
privind modul în care ar putea fi gestionate crizele viitoare, cum ar fi alocarea de fonduri
pentru dezvoltarea și achiziționarea de vaccinuri viitoare și coordonarea continuă a
normelor la nivelul UE. După cum s-a discutat în studiu, statele membre au recunoscut
rapid că, având în vedere gravitatea crizei, este nevoie de coordonare și solidaritate la
achiziționarea de echipamente medicale și echipamente individuale de protecție (EIP).
La 1 decembrie 2021, Comisia IMCO, în asociere cu Comisia pentru mediu, sănătate
publică și siguranță alimentară (ENVI), a organizat o audiere publică privind achizițiile
publice sustenabile. Prin audiere se urmărea să se afle cum poate ajuta exploatarea
întregului potențial al achizițiilor publice la îndeplinirea obiectivelor Pactului verde
european. La audiere au participat experți reprezentanți ai mai multor universități
europene, organizații de afaceri, ministere ale statelor membre și ONG-uri; ei au
discutat modalități de a organiza mai bine achizițiile publice verzi, de a le crește
atractivitatea pentru actorii responsabili din punct de vedere social, înlesnindu-le
accesul la aceste achiziții, precum și de îmbunătățire a informării și a gradului de
conștientizare a populației cu privire la achizițiile publice sustenabile.
La 9 iunie 2022, Parlamentul a adoptat o rezoluție referitoare la propunerea Comisiei
privind Instrumentul pentru achiziții publice internaționale (IPI). Negocierile între
colegiuitori s-au încheiat în iunie 2022, iar actul final a fost semnat la 23 iunie 2022.
Scopul IPI este de a încuraja deschiderea piețelor globale de achiziții publice. În mai
2022, a fost publicat un studiu[9] solicitat de Comisia IMCO și intitulat „The Digital Single
Market and the digitalisation of the public sector – GovTech and other innovations in
public procurement” (Piața unică digitală și digitalizarea sectorului public – GovTech
și alte inovații în domeniul achizițiilor publice). Studiul examinează oportunitățile de
dezvoltare a unei platforme GovTech a UE, cu scopul de a sprijini modernizarea
sectorului public.

Christina Ratcliff / Barbara Martinello / Vasileios Litos
07/2022

[7]Núñez Ferrer, J., „The EU’s Public Procurement Framework” (Cadrul pentru achiziții publice al UE), lucrare publicată pentru
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor, Departamentul tematic pentru politici economice, științifice și privind
calitatea vieții, Parlamentul European, Luxemburg, 2020.
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