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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Propunerea Comisiei de directivă privind achizițiile publice are un rol decisiv în cadrul 
Strategiei Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii 
[COM(2010)2020]. Achizițiile publice trebuie să promoveze și mai mult un nivel ridicat al 
ocupării forței de muncă și să contribuie la realizarea altor obiective, în special în domeniul 
politicii de mediu și al celei sociale.

Prin această propunere, Comisia dorește, pe de-o parte, să obțină „creșterea eficienței 
cheltuielilor publice [...] din punctul de vedere al raportului preț-calitate” și, pe de altă parte, 
să faciliteze utilizarea „achizițiilor publice de către autoritățile contractante în sprijinul unor 
obiective comune ale societății precum protecția mediului [...], ocuparea forței de muncă și 
incluziunea socială precum și asigurarea celor mai bune condiții posibile pentru furnizarea de 
servicii sociale de înaltă calitate”.  Această abordare trebuie salutată. Cu toate acestea, 
propunerile Comisiei nu merg destul de departe, iar caracterul lor nu este destul de 
obligatoriu, în special în ceea ce privește sustenabilitatea socială.

Autoritățile publice din Uniunea Europeană cheltuiesc aproximativ 18% din PIB pe contracte 
publice pentru bunuri, lucrări și servicii, ceea ce înseamnă că reforma normelor privind 
achizițiile reprezintă o pârghie puternică de creștere a sustenabilității în societate. Deoarece 
provin din finanțele publice, fondurile angrenate nu ar trebui cheltuite pentru obiective pe 
termen scurt, ci ar trebui, dimpotrivă, considerate drept investiții pe termen lung în societate; 
în acest sens, obligația care le revine autorităților este cu atât mai mare.

Pentru a realiza acest obiectiv este nevoie de o abordare mai amplă.  În acest context, o 
importanță deosebită o au următoarele aspecte:

– Criteriul privind „costul cel mai scăzut” trebuie eliminat complet. Criteriul privind „cea 
mai avantajoasă ofertă din punct de vedere economic” oferă destulă flexibilitate pentru a 
include și prețul din ofertă. Pentru a fi clar ce înseamnă „cea mai avantajoasă ofertă din 
punct de vedere economic”, aceasta ar trebui să se numească oferta „cea mai avantajoasă 
din punct de vedere economic și cea mai sustenabilă” (MEAST). 

– Normele de muncă și normele sociale ar trebui abordate nu numai în considerente, ci și în 
articole. Toate dispozițiile aplicabile la locul de muncă și prevăzute de acorduri 
internaționale și de reglementări europene, dar și de legislația națională, de hotărâri 
arbitrale sau de acorduri colective trebuie să fie aplicabile și în situații transfrontaliere.

– În plus, autoritățile contractante trebuie să aibă posibilitatea de a integra și alte tipuri de 
criterii sociale în specificațiile tehnice și/sau în criteriile de atribuire, de exemplu crearea de 
condiții de muncă pentru grupuri dezavantajate, egalitate, acces la formare sau comerț
echitabil. Trebuie să se poată evalua chiar de la începutul procedurii dacă ofertantul poate 
îndeplini aceste criterii. Costurile sociale externe care au legătură cu obiectul contractului 
ar trebui incluse în acest context.

- În cazul ofertelor anormal de scăzute, criteriile trebuie să devină mai stricte, deoarece este 
mai mult decât suficient ca o ofertă să fie ori cu 25% mai scăzută decât media ofertelor 
depuse, ori cu 10% mai scăzută decât cea mai scăzută ofertă pentru a fi necesar să se 
explice anumite elemente. 
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– Dispozițiile privind subcontractarea din propunerea Comisiei nu merg destul de departe. 
Trebuie ca ofertantul să fie obligat nu numai să indice în oferta sa partea din contract pe 
care intenționează să o subcontracteze, ci și să menționeze identitatea subcontractantului și 
să permită ca acesta să fie identificat, enumerând datele de contact și reprezentanții legali ai 
acestuia. În plus, contractanții principali și subcontractanții implicați trebuie să poată fi trași 
la răspundere în cazul nerespectării normelor de drept social și al muncii, precum și a celor 
privind sănătatea și siguranța la locul de muncă și condițiile de muncă. 

– Noul capitol privind serviciile sociale este menit să ofere o protecție mai bună a calității 
serviciilor către persoane. În acest sens, includerea anumitor criterii de calitate trebuie să fie 
obligatorie. Atribuirea contractelor publice nu poate în niciun caz avea loc numai pe baza 
celui mai scăzut preț. De asemenea, este necesar să se completeze capitolul privind 
dispozițiile legate de criteriile de excludere, subcontractare și respectarea normelor de 
muncă și sociale aplicabile la locul de muncă.

– Pentru ca directiva să poată fi pusă în aplicare în mod corespunzător, este important să se 
completeze capitolul IV privind guvernanța. Astfel, contractanții în cazul cărora se constată 
deficite semnificative și persistente cu privire la executarea contractelor ar trebui incluși 
într-un registru la care autoritățile contractante trebuie să aibă acces și care trebuie să 
reprezinte un motiv de excludere. Monitorizarea aplicării dispozițiilor privind atribuirea 
contractelor, în special a normelor de muncă și sociale aplicabile la locul la muncă, ar 
trebui să fie, de asemenea, efectuată de autoritatea publică de supraveghere.

AMENDAMENTE

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru piața 
internă și protecția consumatorilor, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atribuirea contractelor de achiziții 
publice de către sau în numele autorităților 
statelor membre trebuie să respecte 
principiile Tratatului privind funcționarea 
Uniunii Europene, mai exact libera 
circulație a mărfurilor, libertatea de 
stabilire și libertatea de a presta servicii, 
precum și principiile care derivă din 
acestea, cum ar fi egalitatea de tratament, 
nediscriminarea, recunoașterea reciprocă, 

(1) Atribuirea contractelor de achiziții 
publice de către sau în numele autorităților 
statelor membre trebuie să respecte 
principiile tratatelor, mai exact libera 
circulație a mărfurilor, libertatea de 
stabilire și libertatea de a presta servicii, 
precum și principiile care derivă din 
acestea, cum ar fi egalitatea de tratament, 
nediscriminarea, recunoașterea reciprocă, 
proporționalitatea și transparența, precum 
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proporționalitatea și transparența. Cu toate 
acestea, pentru contractele de achiziții 
publice care depășesc o anumită valoare, 
trebuie elaborate dispoziții pentru 
coordonarea procedurilor de achiziții 
publice naționale, pentru ca aceste principii 
să fie transpuse în practică și achizițiile 
publice să fie deschise concurenței.

și principiul repartizării competențelor, 
astfel cum este consacrat la articolul 14 
alineatul (1) din TFUE și în Protocolul 
nr. 26. Reglementarea achizițiilor publice 
la nivel european ar trebui să respecte 
puterea largă de apreciere a autorităților 
publice în îndeplinirea propriilor sarcini 
de serviciu public. Cu toate acestea, pentru 
contractele de achiziții publice care 
depășesc o anumită valoare, trebuie 
elaborate dispoziții pentru coordonarea 
procedurilor de achiziții publice naționale, 
pentru ca aceste principii să fie transpuse în 
practică și achizițiile publice să fie 
deschise concurenței.

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Achizițiile publice joacă un rol cheie în 
Strategia Europa 2020, reprezentând unul 
dintre instrumentele de piață care trebuie 
utilizate pentru realizarea unei creșteri 
inteligente, durabile și favorabile 
incluziunii, asigurând în același timp o 
utilizare cât mai eficientă a fondurilor 
publice. În acest scop, normele actuale în 
materie de achiziții publice adoptate prin
Directiva 2004/17/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 31 martie 
2004 de coordonare a procedurilor de 
atribuire a contractelor de achiziții în 
sectoarele apei, energiei, transporturilor și 
serviciilor poștale și Directiva 2004/18/CE 
a Parlamentului European și a Consiliului 
din 31 martie 2004 privind coordonarea 
procedurilor de atribuire a contractelor de 
achiziții publice de lucrări, de bunuri și de 
servicii trebuie revizuite și modernizate 
pentru a crește eficiența cheltuielilor 
publice, a facilita participarea 
întreprinderilor mici și mijlocii la 
achizițiile publice și a permite achizitorilor 

(2) Achizițiile publice joacă un rol cheie în 
Strategia Europa 2020, reprezentând unul 
dintre instrumentele de piață care trebuie 
utilizate pentru realizarea unei creșteri 
inteligente, durabile și favorabile 
incluziunii, asigurând în același timp o 
utilizare cât mai eficientă a fondurilor 
publice. În acest scop, normele actuale în 
materie de achiziții publice adoptate prin
Directiva 2004/17/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 31 
martie 2004 de coordonare a procedurilor 
de atribuire a contractelor de achiziții în 
sectoarele apei, energiei, transporturilor și 
serviciilor poștale și Directiva 2004/18/CE 
a Parlamentului European și a Consiliului 
din 31 martie 2004 privind coordonarea 
procedurilor de atribuire a contractelor de 
achiziții publice de lucrări, de bunuri și de 
servicii trebuie revizuite și modernizate 
pentru a permite achizitorilor publici să 
utilizeze mai eficient achizițiile publice în 
sprijinul dezvoltării durabile, al 
respectării drepturilor sociale și în 
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să utilizeze mai eficient achizițiile publice 
în sprijinul unor obiective societale
comune. Totodată, anumite noțiuni și 
concepte de bază trebuie clarificate pentru 
îmbunătățirea certitudinii juridice și 
încorporarea unor aspecte ale 
jurisprudenței constante a Curții de Justiție 
a Uniunii Europene în acest domeniu.

materie de muncă, al inovării, al 
incluziunii sociale, al inovării dacă este 
necesar, și al altor obiective comune ale 
societății, pentru a crește astfel eficiența 
cheltuielilor publice, asigurând cel mai 
bun raport calitate/preț, facilitând
participarea întreprinderilor mici și mijlocii 
la achizițiile publice pentru a permite 
achizitorilor publici să utilizeze mai 
eficient achizițiile publice în sprijinul
obiectivelor comune ale societății, 
contribuind la crearea de locuri de muncă 
noi și durabile. Totodată, normele Uniunii 
privind achizițiile publice trebuie 
simplificate, în special în ceea ce privește 
metoda folosită pentru realizarea 
obiectivelor de sustenabilitate care ar 
trebui incluse în politica de achiziții 
publice, iar noțiunile și conceptele de bază 
trebuie clarificate pentru îmbunătățirea 
certitudinii juridice și încorporarea unor 
aspecte ale jurisprudenței consacrate a 
Curții de Justiție a Uniunii Europene în 
acest domeniu. Prezenta directivă conține 
numai dispoziții privind modul de 
achiziționare. 

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În conformitate cu articolul 11 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, în definirea și aplicarea 
politicilor și activităților Uniunii trebuie 
integrate cerințe de protecție a mediului, în 
special pentru a promova dezvoltarea 
durabilă. Prezenta directivă clarifică modul 
în care autoritățile contractante pot 
contribui la protecția mediului și la 
promovarea unei dezvoltări durabile, 
garantându-le totodată posibilitatea de a 
obține cel mai bun raport calitate/preț

(5) În conformitate cu articolele 9, 10 și 11
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, în definirea și aplicarea 
politicilor și activităților Uniunii trebuie 
integrate cerințe de protecție a mediului și 
considerente sociale, în special pentru a 
promova dezvoltarea durabilă. Prezenta 
directivă clarifică modul în care autoritățile 
contractante pot contribui la protecția 
mediului și la promovarea unei dezvoltări 
durabile și modul în care acestea își pot 
utiliza puterea de apreciere pentru a alege 
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pentru contractele lor. specificații tehnice și criterii de atribuire 
care vizează desfășurarea unor achiziții 
publice sustenabile, garantându-le totodată
legătura cu obiectul contractului și 
obținând cel mai bun raport calitate/preț
pentru contractele lor. În conformitate cu 
articolul 9 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în ceea 
ce privește definirea și punerea în 
aplicare a politicilor și activităților 
Uniunii, ar trebui luate în considerare 
cerințele legate de garantarea unei 
protecții sociale corespunzătoare și de 
combaterea excluziunii sociale, în special 
pentru a promova un nivel ridicat de 
ocupare a forței de muncă. Prezenta 
directivă clarifică și modul în care 
autoritățile contractante pot contribui la 
promovarea criteriilor sociale și la 
îmbunătățirea drepturilor angajaților, 
asigurându-se, totodată, că aceștia pot 
obține cel mai bun raport calitate/preț din 
punct de vedere social pentru contractele 
lor, prin încurajarea achizițiilor publice 
sustenabile, respectarea criteriilor sociale 
în toate etapele procedurii de achiziție și 
respectarea obligațiilor stabilite în 
legislația Uniunii și/sau în cea națională 
și/sau în acordurile colective în domeniul 
dispozițiilor privind protecția socială și a 
muncii și al condițiilor de muncă sau a 
dreptului în materie de mediu sau în cel al 
dispozițiilor internaționale în domeniul 
social și al mediului enumerate în anexa 
XI, în regiunea sau în localitatea în care 
urmează să aibă loc lucrările sau să fie 
furnizate serviciile.  

Justificare
Trimiterea la clauza socială orizontală, o noutate adusă de Tratatul de la Lisabona, este 
esențială pentru achizițiile sustenabile și pentru includerea criteriilor sociale orizontale în 
toată procedura de achiziție.

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 5 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Prezenta directivă nu ar trebui să 
împiedice statele membre să respecte 
Convenția nr. 94 a OIM privind clauzele 
de muncă în contractele publice și 
încurajează includerea clauzelor de 
muncă în achizițiile publice.

Justificare
Convenția nr. 94 a OIM prevede faptul că contractele publice includ clauze de muncă prin 
care se asigură tratamentul egal al lucrătorilor de pe plan local. Statele membre care au 
ratificat această convenție nu ar trebui să fie împiedicate să respecte prevederile acesteia. 
Această clarificare este deosebit de importantă în contextul hotărârii Curții în cauza 
C-346/06 (Rüffert).

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Alte categorii de servicii, mai exact 
așa-numitele servicii către persoane, cum 
sunt unele servicii sociale, de sănătate și 
educaționale, continuă, prin însăși natura 
lor, să aibă o dimensiune transfrontalieră 
limitată. Aceste servicii sunt furnizate într-
un context specific, care variază foarte 
mult între statele membre, datorită 
tradițiilor culturale diferite. Este necesar
așadar să se instituie un regim specific
pentru contractele de achiziții publice 
care au ca obiect aceste servicii, cu un 
prag mai ridicat, de 500 000 EUR.
Serviciile către persoane cu valori situate 
sub acest prag nu prezintă în mod normal 
interes pentru prestatorii din alte state 
membre, cu excepția cazului în care există 
indicii contrare concrete, de exemplu o 
finanțare din partea Uniunii pentru proiecte 
transnaționale. Contractele de servicii către 
persoane care depășesc acest prag trebuie 
să fie supuse obligațiilor de transparență la 
nivelul întregii Uniuni. Având în vedere 
importanța contextului cultural și

(11) Alte categorii de servicii, mai exact 
așa-numitele servicii către persoane, cum 
sunt unele servicii sociale, de sănătate și 
educaționale, continuă, prin însăși natura 
lor, să aibă o dimensiune transfrontalieră 
limitată. Aceste servicii sunt furnizate într-
un context specific, care variază foarte 
mult între statele membre, datorită 
tradițiilor culturale diferite. Prin însăși 
natura lor, în general, acestea pot fi cu 
greu aliniate la normele pieței interne 
aplicabile achizițiilor publice. Prin 
urmare, autoritățile publice ar trebui să
prefere alte modalități de a furniza aceste 
servicii și trebuie să asigure o înaltă 
calitate a serviciilor sociale furnizate dacă 
decid să recurgă totuși la proceduri de 
achiziții publice.
Pentru o mai bună calitate a serviciilor 
care fac obiectul contractelor, ar trebui să 
se instituie un regim specific cu un prag 
mai ridicat, de 500 000 EUR. Serviciile 
către persoane cu valori situate sub acest 
prag nu prezintă în mod normal interes 
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sensibilitatea acestor servicii, statele 
membre trebuie să dispună de o largă 
putere de apreciere pentru a organiza 
alegerea prestatorilor de servicii în modul 
pe care îl consideră cel mai adecvat.
Normele prezentei directive țin cont de 
acest imperativ, impunând numai 
respectarea principiilor fundamentale de 
transparență și de egalitate de tratament și 
garantând că autoritățile contractante sunt 
în măsură să aplice criterii de calitate 
specifice pentru alegerea prestatorilor de 
servicii, cum ar fi criteriile prevăzute în 
Cadrul european de calitate pentru servicii 
sociale al Comitetului pentru protecție 
socială al Uniunii Europene. Statele 
membre și/sau autoritățile publice au în
continuare posibilitatea de a furniza ele 
însele aceste servicii sau de a le organiza
într-un mod care nu implică încheierea de 
contracte de achiziții publice, de exemplu 
prin simpla finanțare a acestor servicii sau 
prin acordarea de licențe sau autorizații 
pentru toți operatorii economici care 
îndeplinesc condițiile stabilite în prealabil 
de autoritatea contractantă, fără limite sau 
cote, cu condiția ca un astfel de sistem să 
asigure un nivel suficient de publicitate și 
să respecte principiile transparenței și 
nediscriminării.

pentru prestatorii din alte state membre, cu 
excepția cazului în care există indicii 
contrare concrete, de exemplu o finanțare 
din partea Uniunii pentru proiecte 
transnaționale. Contractele de servicii către 
persoane care depășesc acest prag trebuie 
să fie supuse obligațiilor de transparență la 
nivelul întregii Uniuni. Având în vedere 
importanța contextului cultural și
sensibilitatea acestor servicii, principiul 
subsidiarității, Protocolul nr. 26 privind 
serviciile de interes general, articolul 14 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene și articolul 36 din Carta 
drepturilor fundamentale, statele membre
dispun de o largă putere de apreciere 
pentru a organiza alegerea prestatorilor de 
servicii în modul pe care îl consideră cel 
mai adecvat, cât mai aproape de nevoile 
utilizatorilor și luând în considerare 
diferitele nevoi și preferințe ale 
utilizatorilor, care pot decurge din diverse 
situații geografice, sociale sau culturale, 
precum și pentru a asigura accesul 
universal, continuitatea și disponibilitatea 
serviciilor pe întreg teritoriul Uniunii.
Normele prezentei directive țin cont de 
acest imperativ, impunând numai 
respectarea principiilor fundamentale de 
transparență și de egalitate de tratament și 
garantând că autoritățile contractante sunt 
în măsură să aplice criterii de calitate 
specifice pentru alegerea prestatorilor de 
servicii, cum ar fi criteriile prevăzute în 
Cadrul european de calitate pentru servicii 
sociale al Comitetului pentru protecție 
socială al Uniunii Europene, care sunt 
concepute pentru a asigura un nivel 
ridicat de calitate, continuitate, 
accesibilitate, disponibilitate și 
exhaustivitate a serviciilor, răspunsul la 
nevoile specifice ale diferitelor categorii 
de utilizatori, inclusiv ale grupurilor 
vulnerabile, satisfacția utilizatorilor, 
incluziunea socială, implicarea și 
abilitarea utilizatorilor, precum și, după 
caz, inovarea.
Ar trebui să se țină seama în special de 
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criteriile legate de condițiile sociale și de 
încadrare în muncă, de sănătate și de 
siguranța la locul de muncă, de 
securitatea socială și de condițiile de 
muncă.  Statele membre și/sau autoritățile 
publice au în continuare posibilitatea de a 
furniza ele însele aceste servicii, inclusiv 
posibilitatea de a furniza servicii pe 
verticală sau de a coopera la nivel 
intermunicipal pe orizontală (autoritate 
publică-autoritate publică) sau de a le 
organiza în orice alt mod care nu implică 
încheierea de contracte de achiziții publice, 
de exemplu prin simpla finanțare a acestor 
servicii sau prin acordarea de licențe sau 
autorizații pentru toți operatorii economici 
care îndeplinesc condițiile stabilite în 
prealabil de autoritatea contractantă, fără 
limite sau cote, cu condiția ca un astfel de 
sistem să asigure un nivel suficient de 
publicitate și să respecte principiile 
transparenței și nediscriminării. Conform 
jurisprudenței Curții, în special hotărârii 
în cauza C-70/95 (Sodemare), autoritățile 
contractante pot rezerva contracte pentru 
organizații non-profit dacă dreptul 
național prevede o astfel de restricție și 
dacă aceasta este compatibilă cu dreptul 
european, în cazul în care este necesar și 
proporțional pentru a atinge anumite 
obiective legate de societate ale sistemului 
social național.

Justificare
The respect of basic principles ensuring the high quality of social services should be binding.
The wide discretion of Member States or public authorities in providing public services must 
be underlined. It must be clear that other ways of providing those services, which do not 
imply public procurement procedures (i.e. in-house provision or horizontal inter-municipal 
cooperation, or specific national systems like the 'sozialrechtliches Dreiecksverhältnis' in 
Germany), do also exist and they are conform with EU-law. The reference to the judgement of 
the Court in case C-70/95 (Sodemare) is essential for the reservation of contracts to non-
profit organisations.

Amendamentul 6



AD\913040RO.doc 11/47 PE485.939v03-00

RO

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Mijloacele electronice de informare și 
comunicare pot simplifica foarte mult 
publicarea contractelor și pot spori 
eficiența și transparența procedurilor de
achiziție. Acestea trebuie să devină 
mijloacele standard de comunicare și 
schimb de informații în cadrul procedurilor 
de achiziții publice. Utilizarea mijloacelor 
electronice duce totodată și la economii de 
timp. Prin urmare, trebuie prevăzute 
reduceri ale perioadelor minime atunci 
când se utilizează mijloacele electronice, 
cu condiția ca acestea să fie însă 
compatibile cu modalitățile de transmitere 
specifice prevăzute la nivelul Uniunii. În 
plus, utilizarea unor mijloace electronice 
de informare și comunicare care includ 
funcții adecvate le poate permite 
autorităților contractante să prevină, să 
depisteze și să corecteze erorile care apar 
în cursul procedurilor de achiziție.

(19) Mijloacele electronice de informare și 
comunicare pot simplifica foarte mult 
publicarea contractelor, pot reduce 
sarcinile administrative, cum ar fi 
costurile de tranzacționare, în special 
pentru IMM-uri, și pot spori eficiența și 
transparența procedurilor de achiziții.
Acestea trebuie să devină mijloacele 
standard de comunicare și schimb de 
informații în cadrul procedurilor de 
achiziții publice. Utilizarea mijloacelor 
electronice duce totodată și la economii de 
timp. Prin urmare, trebuie prevăzute 
reduceri ale perioadelor minime atunci 
când se utilizează mijloacele electronice, 
cu condiția ca acestea să fie însă 
compatibile cu modalitățile de transmitere 
specifice prevăzute la nivelul Uniunii. În 
plus, utilizarea unor mijloace electronice 
de informare și comunicare care includ 
funcții adecvate le poate permite 
autorităților contractante să prevină, să 
depisteze și să corecteze erorile care apar 
în cursul procedurilor de achiziție.

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Considerentul 25 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25a) Statele membre ar trebui încurajate 
să utilizeze un sistem de bonuri pentru 
servicii, care este un instrument eficient și 
nou de organizare a serviciilor publice.
Un „sistem de bonuri pentru servicii” 
înseamnă un sistem prin care o autoritate 
contractantă oferă un bon pentru servicii 
unui client care poate achiziționa, 
ulterior, de la un furnizor un serviciu care 
este inclus de către autoritatea 
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contractantă în sistemul de bonuri pentru 
servicii. Autoritatea contractantă plătește 
suma corespunzătoare valorii bonului 
pentru servicii furnizorului de servicii.
IMM-urile sunt avantajate, deoarece pot 
participa cu ușurință la un sistem de 
bonuri pentru servicii. Un sistem de 
bonuri pentru servicii oferă cetățenilor 
libertatea de a alege furnizorul de servicii 
dorit din mai mulți furnizori de servicii. 
Un sistem de bonuri pentru servicii aduce 
beneficii și autorităților, deoarece este 
mult mai ușor să se instituie un sistem de 
bonuri pentru servicii decât să se deschidă 
o procedură clasică de achiziții publice.
Sistemul de bonuri pentru servicii nu face 
obiectul sistemului european de achiziții 
publice sau prezentei directive. 

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Specificațiile tehnice stabilite de 
achizitorii publici trebuie să permită 
deschiderea către concurență a achizițiilor 
publice. În acest scop, trebuie să fie 
posibilă prezentarea unor oferte care să 
reflecte diversitatea soluțiilor tehnice, 
astfel încât să se obțină un nivel de 
concurență suficient. Prin urmare, 
specificațiile tehnice trebuie elaborate în 
așa fel încât să se evite restrângerea în 
mod artificial a concurenței prin cerințe 
care favorizează un anumit operator 
economic, în sensul că preiau 
caracteristicile esențiale ale bunurilor, 
serviciilor sau lucrărilor oferite în mod 
obișnuit de acel operator economic.
Elaborarea specificațiilor tehnice în 
termeni de cerințe de performanță și 
funcționale permite, în general, 
îndeplinirea acestui obiectiv în cel mai bun 

(27) Specificațiile tehnice stabilite de 
achizitorii publici trebuie să permită 
deschiderea către concurență a achizițiilor 
publice. În acest scop, trebuie să fie 
posibilă prezentarea unor oferte care să 
reflecte diversitatea soluțiilor tehnice, 
astfel încât să se obțină un nivel de 
concurență suficient. Prin urmare, 
specificațiile tehnice ar trebui elaborate și 
aplicate în conformitate cu principiul 
transparenței și cel al nediscriminării, 
pentru a se evita restrângerea în mod 
artificial a concurenței prin cerințe care 
favorizează un anumit operator economic, 
în sensul că preiau caracteristicile esențiale 
ale bunurilor, serviciilor sau lucrărilor 
oferite în mod obișnuit de acel operator 
economic. Elaborarea specificațiilor 
tehnice în termeni de cerințe de 
performanță și funcționale permite, în 
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mod posibil și favorizează inovarea. Atunci 
când se face trimitere la un standard 
european sau, în absența acestuia, la un 
standard național, ofertele care au la bază 
soluții echivalente trebuie să fie luate în 
considerare de către autoritățile 
contractante. Pentru a demonstra 
echivalența, ofertanților li se poate cere să 
ofere dovezi verificate de către terți; cu 
toate acestea, trebuie permise și alte 
mijloace de probă adecvate, cum ar fi un 
dosar tehnic al producătorului, în cazul în 
care operatorul economic nu are acces la 
certificate sau rapoarte de încercare, și nici 
posibilitatea de a le obține în termenele 
stabilite.

general, îndeplinirea acestui obiectiv în cel 
mai bun mod posibil și favorizează 
inovarea. Atunci când se face trimitere la 
un standard european sau, în absența 
acestuia, la un standard național, ofertele 
care au la bază soluții echivalente trebuie 
să fie luate în considerare de către 
autoritățile contractante. Pentru a 
demonstra echivalența, ofertanților li se 
poate cere să ofere dovezi verificate de 
către terți; cu toate acestea, trebuie permise 
și alte mijloace de probă adecvate, cum ar 
fi un dosar tehnic al producătorului, în 
cazul în care operatorul economic nu are 
acces la certificate sau rapoarte de 
încercare, și nici posibilitatea de a le obține 
în termenele stabilite.

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Autoritățile contractante care doresc 
să achiziționeze lucrări, bunuri sau servicii 
cu caracteristici specifice de mediu, sociale 
sau de altă natură trebuie să poată face 
trimitere la anumite etichete, cum ar fi 
eticheta ecologică europeană, etichete 
ecologice (multi)naționale sau oricare altă 
etichetă, cu condiția ca cerințele etichetei, 
cum ar fi descrierea și prezentarea 
produsului, inclusiv cerințele referitoare la 
ambalare, să aibă legătură cu obiectul 
contractului. Este de asemenea esențial ca 
aceste cerințe să fie elaborate și adoptate pe 
baza unor criterii verificabile în mod 
obiectiv, printr-o procedură la care pot 
participa toate părțile interesate, precum 
organismele guvernamentale, 
consumatorii, producătorii, distribuitorii și 
organizațiile de mediu, și ca eticheta să fie 
accesibilă și la dispoziția tuturor părților 
interesate.

(28) Autoritățile contractante care doresc 
să achiziționeze lucrări, bunuri sau servicii 
cu caracteristici specifice de mediu, sociale 
sau de altă natură trebuie să poată face 
trimitere la anumite etichete, cum ar fi 
eticheta ecologică europeană, etichete 
ecologice (multi)naționale sau oricare altă 
etichetă, cu condiția ca cerințele etichetei, 
cum ar fi descrierea și prezentarea 
produsului, inclusiv cerințele referitoare la 
ambalare, să aibă legătură cu obiectul 
contractului. Este de asemenea esențial ca 
aceste cerințe să fie elaborate și adoptate pe 
baza unor criterii verificabile în mod 
obiectiv, printr-o procedură la care pot 
participa părțile interesate, precum 
organismele guvernamentale, 
consumatorii, producătorii, distribuitorii, 
organizațiile sociale și organizațiile de 
mediu, și ca eticheta să fie accesibilă și la 
dispoziția tuturor părților interesate.
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Amendamentul 10

Propunere de directivă
Considerentul 29 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29a) Pe de o parte, ar trebui subliniată 
importanța formării personalului 
autorităților contractante și al 
operatorilor individuali și, pe de altă 
parte, ca o strategie pe termen lung, ar 
trebui ca specificațiile contractuale să 
includă cerințe în materie de competențe 
și de formare. Ar trebui subliniat totuși că 
aceste ultime acțiuni trebuie să se 
raporteze în mod direct la obiectul 
contractului și să fie proporționale și 
avantajoase din punct de vedere 
economic.

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Considerentul 32 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32a) Crearea de locuri de muncă depinde 
în mare măsură de întreprinderile mici și 
mijlocii. IMM-urile au fost capabile să 
ofere locuri de muncă noi și durabile 
chiar și în perioada crizei economice. 
Întrucât autoritățile publice cheltuiesc 
aproximativ 18 % din PIB pentru achiziții
publice, acest regim legislativ are un 
impact semnificativ asupra capacității 
IMM-urilor de a crea în continuare noi 
locuri de muncă. Prin urmare, contractele 
de achiziții publice ar trebui să fie cât mai 
accesibile pentru IMM-uri, atât 
contractele care depășesc pragurile 
prevăzute în prezenta directivă, cât și pe 
cele situate sub aceste praguri. În plus 
față de instrumentele specifice adaptate 
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pentru a spori implicarea IMM-urilor pe 
piața achizițiilor publice, statele membre 
și autoritățile contractante ar trebui 
încurajate cu fermitate să creeze strategii 
de achiziții publice favorabile 
IMM-urilor. Comisia a publicat 
documentul de lucru intitulat „Codul 
european al celor mai bune practici care 
facilitează accesul IMM-urilor la 
contractele de achiziții publice” 
(SEC(2008)COM 2193), care are scopul 
de a ajuta statele membre să elaboreze 
strategii, programe și planuri de acțiune 
naționale în vederea îmbunătățirii 
participării IMM-urilor la aceste piețe. O 
politică de achiziții publice eficientă 
trebuie să fie coerentă. Autoritățile 
naționale, regionale și locale trebuie să 
aplice în mod riguros normele prevăzute 
în prezenta directivă, iar, pe de altă parte, 
punerea în aplicare a politicilor generale 
concepute pentru a spori accesul 
IMM-urilor la piețele de achiziții publice 
va rămâne extrem de importantă, în 
special din perspectiva creării de locuri de 
muncă.

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Nu ar trebui să fie atribuite contracte 
de achiziții publice operatorilor economici 
care au participat la o organizație criminală 
sau care au fost găsiți vinovați de corupție, 
de fraudă în detrimentul intereselor 
financiare ale Uniunii sau de spălare de 
bani. Neplata taxelor și impozitelor și a 
contribuțiilor la asigurările sociale trebuie, 
de asemenea, să fie sancționată prin 
excluderea obligatorie la nivelul Uniunii.
În afară de aceasta, autorităților
contractante trebuie să li se acorde 
posibilitatea de a exclude candidați sau 

(34) Nu ar trebui să fie atribuite contracte 
de achiziții publice operatorilor economici 
care au participat la o organizație criminală 
sau care au fost găsiți vinovați de corupție,
de fraudă în detrimentul intereselor 
financiare ale Uniunii sau de spălare de 
bani. Neplata taxelor și impozitelor și a 
contribuțiilor la asigurările sociale trebuie, 
de asemenea, să fie sancționată prin 
excluderea obligatorie la nivelul Uniunii.
În afară de aceasta, entităților contractante
ar trebui să li se acorde posibilitatea de a 
exclude candidați sau ofertanți pentru 
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ofertanți pentru încălcări ale obligațiilor
sociale sau de mediu, inclusiv ale normelor 
de accesibilitate pentru persoanele cu 
dizabilități, sau pentru alte forme de 
abatere profesională gravă, cum ar fi
încălcarea regulilor de concurență sau a
drepturilor de proprietate intelectuală.

încălcări ale obligațiilor de mediu, de 
muncă sau sociale, inclusiv ale normelor
privind condițiile de muncă, acordurile 
colective și accesibilitatea pentru 
persoanele cu dizabilități, ale normelor din 
domeniul sănătății și al siguranței la locul 
de muncă sau pentru alte forme de abatere 
profesională gravă, cum ar fi încălcări ale
regulilor de concurență sau ale drepturilor 
de proprietate intelectuală.

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Atribuirea contractelor trebuie
realizată pe baza unor criterii obiective 
care să asigure respectarea principiilor de 
transparență, nediscriminare și egalitate de 
tratament. Aceste criterii trebuie să 
garanteze că ofertele sunt evaluate în 
condiții de concurență efectivă, inclusiv 
atunci când autoritățile contractante solicită 
lucrări, bunuri și servicii de înaltă calitate 
care să fie cât mai adaptate la nevoile lor, 
de exemplu atunci când criteriile de 
atribuire alese includ factori legați de 
procesul de producție. Prin urmare,
autorităților contractante trebuie să li se 
permită să adopte drept criteriu de 
atribuire fie „cea mai avantajoasă ofertă
din punct de vedere economic”, fie „costul 
cel mai scăzut”, ținând cont de faptul că,
în acest din urmă caz, ele sunt libere să 
stabilească standarde de calitate 
corespunzătoare în cadrul specificațiilor 
tehnice sau al condițiilor de executare a 
contractului.

(37) Atribuirea contractelor ar trebui
realizată pe baza unor criterii obiective 
care să asigure respectarea principiilor de 
transparență, nediscriminare, egalitate de 
tratament, rentabilitate și aplicarea 
riguroasă a standardelor sociale. Aceste 
criterii ar trebui să garanteze că ofertele 
sunt evaluate în condiții de concurență 
efectivă, inclusiv atunci când autoritățile 
contractante solicită lucrări, bunuri și 
servicii de înaltă calitate care să fie cât mai 
adaptate la nevoile lor, de exemplu atunci 
când criteriile de atribuire alese includ 
factori legați de procesul de producție. Prin 
urmare, autoritățile contractante ar trebui
să adopte ca criterii de atribuire „oferta
cea mai avantajoasă din punct de vedere 
economic” pentru a evalua preocupările 
autorității contractante legate de 
sustenabilitate, în plus față de cel privind 
respectarea fundamentală a standardelor 
sociale naționale, europene și 
internaționale. Autoritățile contractante
sunt, de asemenea, libere să stabilească 
standarde de sustenabilitate și de calitate 
corespunzătoare în cadrul specificațiilor 
tehnice sau al condițiilor de executare a 
contractului.
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Amendamentul 14

Propunere de directivă
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Atunci când autoritățile contractante 
decid să atribuie un contract ofertei celei 
mai avantajoase din punct de vedere 
economic, ele trebuie să determine 
criteriile de atribuire pe baza cărora 
evaluează ofertele pentru a stabili care 
dintre ele prezintă cel mai bun raport 
calitate-preț. Determinarea acestor criterii 
depinde de obiectul contractului, întrucât 
ele trebuie să permită evaluarea nivelului 
de performanță al fiecărei oferte în raport 
cu obiectul contractului, așa cum este 
definit în cerințele tehnice, precum și 
măsurarea raportului calitate-preț pentru 
fiecare ofertă. În plus, criteriile de atribuire 
alese nu trebuie să confere autorității 
contractante o libertate nelimitată de 
alegere, trebuie să asigure posibilitatea 
unei concurențe efective și să fie însoțite de 
cerințe care să permită verificarea efectivă 
a informațiilor furnizate de către ofertanți.

(38) Atunci când autoritățile contractante 
decid să atribuie un contract ofertei celei 
mai avantajoase din punct de vedere 
economic, ele trebuie să determine 
criteriile de atribuire pe baza cărora 
evaluează ofertele pentru a stabili care 
dintre ele prezintă cel mai bun raport 
calitate-preț și asigură sustenabilitatea 
economică și socială. Determinarea 
acestor criterii depinde de obiectul 
contractului, întrucât ele trebuie să permită 
evaluarea nivelului de performanță al 
fiecărei oferte în raport cu obiectul 
contractului, așa cum este definit în 
cerințele tehnice, precum și măsurarea 
raportului calitate-preț pentru fiecare 
ofertă. În plus, criteriile de atribuire alese 
nu trebuie să confere autorității 
contractante o libertate nelimitată de 
alegere, trebuie să asigure posibilitatea 
unei concurențe efective și să fie însoțite de 
cerințe care să permită verificarea efectivă 
a informațiilor furnizate de către ofertanți.

Amendamentul 15

Propunere de directivă
Considerentul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41) În plus, în cadrul specificațiilor 
tehnice și al criteriilor de atribuire, 
autorităților contractante trebuie să li se 
permită să se refere la un anumit proces de 
producție, un anumit mod de prestare a 
serviciilor sau un proces specific pentru 
orice alt stadiu al ciclului de viață al unui 
produs sau serviciu, cu condiția să aibă 
legătură cu obiectul contractului de 

(41) În plus, în cadrul specificațiilor 
tehnice și al criteriilor de atribuire, 
autorităților contractante ar trebui să li se 
permită să se refere la un anumit proces de 
producție, inclusiv, de exemplu, la aspecte 
sociale și legate de mediu, un anumit mod 
de prestare a serviciilor sau un proces 
specific pentru orice alt stadiu al ciclului de 
viață al unui produs sau serviciu, cu 
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achiziție publică. Pentru a integra mai bine 
considerentele sociale în achizițiile publice, 
achizitorilor li se poate permite de 
asemenea să includă, în criteriul de 
atribuire al celei mai avantajoase oferte 
din punct de vedere economic,
caracteristici legate de condițiile de lucru 
ale persoanelor care participă direct la 
procesul de producție sau la prestarea în 
cauză. Aceste caracteristici pot să vizeze
doar protejarea sănătății personalului 
implicat în procesul de producție sau 
înlesnirea integrării sociale a persoanelor 
defavorizate ori a membrilor grupurilor 
vulnerabile dintre persoanele desemnate să 
execute contractul, inclusiv accesibilitatea 
pentru persoanele cu dizabilități. Orice 
criteriu de atribuire care include aceste 
caracteristici trebuie, în orice caz, să 
rămână limitat la caracteristicile care au 
consecințe imediate asupra membrilor
personalului în mediul lor de lucru.
Acestea trebuie să se aplice în 
conformitate cu Directiva 96/71/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 16 decembrie 1996 privind detașarea 
lucrătorilor în cadrul prestării de servicii 
și într-un mod care nu discriminează direct 
sau indirect operatorii economici din alte 
state membre sau din țări terțe care sunt 
parte la acord sau la acordurile de liber 
schimb la care Uniunea este de asemenea
parte. Pentru contractele de achiziții de 
servicii și contractele care implică 
proiectarea de lucrări, autoritățile 
contractante trebuie să aibă, de asemenea, 
posibilitatea de a utiliza drept criteriu de 
atribuire organizarea, calificarea și 
experiența personalului desemnat să 
execute contractul în cauză, deoarece 
acestea pot afecta calitatea executării 
contractului și, prin urmare, valoarea 
economică a ofertei.

condiția să aibă legătură cu obiectul 
contractului de achiziție publică. Regula 
privind legătura cu obiectul contractului 
ar trebui interpretată într-un sens larg. 
Prin urmare, pentru a integra mai bine 
considerentele sociale în achizițiile publice, 
achizitorilor li se poate permite de 
asemenea să includă în specificațiile 
tehnice și în criteriile de atribuire 
caracteristici legate de condițiile de lucru 
ale persoanelor care participă direct la 
procesul de producție sau la prestarea în 
cauză. Aceste caracteristici pot să vizeze, 
de exemplu, protejarea sănătății 
personalului implicat în procesul de 
producție, echilibrul între femei și bărbați, 
accesul la formare profesională la locul 
de muncă, implicarea și consultarea 
utilizatorilor, drepturile omului, comerțul 
echitabil sau înlesnirea integrării sociale a 
persoanelor defavorizate ori a membrilor 
grupurilor vulnerabile dintre persoanele 
desemnate să execute contractul, inclusiv 
accesibilitatea pentru persoanele cu 
dizabilități. Orice criteriu de atribuire care 
include aceste caracteristici trebuie, în 
orice caz, să rămână limitat la 
caracteristicile care au consecințe imediate 
asupra membrilor personalului în mediul 
lor de lucru. Acestea ar trebui să se aplice 
într-un mod care nu discriminează direct 
sau indirect operatorii economici din alte 
state membre sau din țări terțe care sunt 
parte la acord sau la acordurile de liber 
schimb la care Uniunea este parte. Pentru 
contractele de achiziții de servicii și 
contractele care implică proiectarea de 
lucrări, autoritățile contractante ar trebui să 
aibă, de asemenea, posibilitatea de a utiliza 
drept specificații tehnice sau criterii de 
atribuire organizarea, calificarea și 
experiența personalului desemnat să 
execute contractul în cauză, deoarece 
acestea pot afecta calitatea executării 
contractului și, prin urmare, valoarea 
economică a ofertei.

Amendamentul 16
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Propunere de directivă
Considerentul 43

Textul propus de Comisie Amendamentul

(43) Condițiile de executare a unui contract 
sunt compatibile cu prezenta directivă cu 
condiția să nu aibă, direct sau indirect, un 
caracter discriminatoriu, să fie legate de 
obiectul contractului și să fie precizate în 
anunțul de participare, în anunțul de 
intenție utilizat ca mijloc de invitație la 
procedura concurențială de ofertare sau în 
documentele achiziției. Ele pot avea ca 
obiectiv, în mod concret, să favorizeze 
formarea profesională la locul de muncă, 
încadrarea în muncă a persoanelor cu 
dificultăți speciale de integrare, lupta 
împotriva șomajului, protecția mediului sau 
bunăstarea animalelor. De exemplu, pot fi 
menționate, între altele, obligațiile, 
aplicabile pe perioada de executare a 
contractului, de a recruta șomeri de lungă 
durată sau de a pune în practică acțiuni de 
formare a șomerilor sau a tinerilor, de a 
respecta pe fond convențiile fundamentale 
ale Organizației Internaționale a Muncii
(OIM), chiar și atunci când acestea nu au 
fost implementate în dreptul intern, sau de 
a recruta un număr mai mare de persoane 
defavorizate decât cel impus de legislația 
națională.

(43) Condițiile de executare a unui contract 
sunt compatibile cu prezenta directivă cu 
condiția să nu aibă, direct sau indirect, un 
caracter discriminatoriu, să fie direct legate 
de obiectul contractului și să fie precizate 
în anunțul de participare, în anunțul de 
intenție utilizat ca mijloc de invitație la 
procedura concurențială de ofertare sau în 
documentele achiziției. Ele pot avea ca 
obiectiv, în mod concret, să favorizeze 
formarea profesională la locul de muncă, 
încadrarea în muncă a persoanelor cu 
dificultăți speciale de integrare, lupta 
împotriva șomajului, protecția mediului sau 
bunăstarea animalelor. De exemplu, pot fi 
menționate, între altele, obligațiile, 
aplicabile pe perioada de executare a 
contractului, de a recruta șomeri de lungă 
durată, tineri aflați în căutarea unui loc de 
muncă, persoane cu handicap și femei sau 
de a pune în practică acțiuni de formare a 
șomerilor sau a tinerilor, de a respecta pe 
fond convențiile fundamentale ale 
Organizației Internaționale a Muncii
(OIM), respectând, totodată, principiul 
subsidiarității, chiar și atunci când acestea 
nu au fost implementate în dreptul intern, 
sau de a recruta un număr mai mare de 
persoane defavorizate decât cel impus de 
legislația națională.  

Amendamentul 17

Propunere de directivă
Considerentul 44 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(44a) Dispozițiile directivei ar trebui să 
respecte modelele diferite ale pieței forței 
de muncă din statele membre, inclusiv pe 
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cele în care se aplică acordurile colective.

Amendamentul 18

Propunere de directivă
Considerentul 44 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(44b) Statele membre ar trebui să poată 
utiliza clauze contractuale care conțin 
dispoziții privind respectarea contractelor 
colective de muncă, în măsura în care 
acest lucru este menționat în anunțul de 
participare al autorității contractante sau 
în caietul de sarcini, astfel încât să se 
respecte principiul transparenței.

Amendamentul 19

Propunere de directivă
Considerentul 47

Textul propus de Comisie Amendamentul

(47) În conformitate cu principiile egalității 
de tratament și transparenței, ofertantul 
câștigător nu trebuie înlocuit de un alt 
operator economic fără reluarea 
competiției pentru contractul respectiv. Cu 
toate acestea, ofertantul câștigător care 
execută contractul poate suferi schimbări 
structurale în cursul perioadei de executare 
a contractului, cum ar fi reorganizări 
interne, fuziuni și achiziții sau declararea 
insolvenței. Aceste modificări structurale 
nu trebuie să necesite în mod automat noi 
proceduri de achiziție pentru toate 
contractele de achiziții publice executate de 
entitatea respectivă.

(47) În conformitate cu principiile egalității 
de tratament, obiectivității și transparenței, 
ofertantul câștigător nu ar trebui înlocuit 
de un alt operator economic fără reluarea 
competiției pentru contractul respectiv. Cu 
toate acestea, ofertantul câștigător care 
execută contractul poate suferi schimbări 
structurale în cursul perioadei de executare 
a contractului, cum ar fi reorganizări 
interne, fuziuni și achiziții sau declararea 
insolvenței. Aceste modificări structurale 
nu trebuie să necesite în mod automat noi 
proceduri de achiziție pentru toate 
contractele de achiziții publice executate de 
entitatea respectivă.

Amendamentul 20

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Prezenta directivă nu aduce atingere 
dreptului autorităților publice de la orice 
nivel de a decide dacă, în ce mod și în ce
măsură doresc să exercite ele însele 
funcții publice. Autoritățile publice pot 
exercita sarcini de interes public utilizând 
propriile resurse, fără a fi obligate să 
apeleze la operatori economici externi. 
Ele pot face acest lucru în cooperare cu 
alte autorități publice.

Justificare

Este important să se clarifice faptul că rămâne la latitudinea statelor membre să decidă dacă 
și în ce măsură doresc să exercite ele însele funcții publice, precum și în ce mod doresc să 
realizeze acest lucru. Această libertate este inclusă în Tratatul de la Lisabona și la articolul 4 
alineatul (2) din TUE, în care se recunoaște dreptul la autonomia regională și locală. 
Protocolul nr. 26 privind serviciile de interes general (SIG) și articolul 14 din TFUE 
consolidează responsabilitățile naționale și locale în ceea ce privește furnizarea, punerea în 
funcțiune și organizarea serviciilor de interes economic general.

Amendamentul 21

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

22. „ciclu de viață” înseamnă toate stadiile 
consecutive și/sau interconectate, inclusiv
producția, transportul, utilizarea și 
întreținerea, ale existenței unui produs sau 
a unor lucrări sau servicii, de la achiziția 
materiilor prime sau generarea resurselor 
până la eliminare, curățarea 
amplasamentului și finalizare;

22. „ciclu de viață” înseamnă toate stadiile 
consecutive și/sau interconectate, inclusiv
producția, transportul, instalarea, utilizarea
și întreținerea, ale existenței unui produs 
sau a unor lucrări sau servicii, de la
achiziția materiilor prime sau generarea 
resurselor până la eliminare, curățarea 
amplasamentului și finalizare;

Amendamentul 22

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) servicii de arbitraj și de conciliere; (c) servicii de arbitraj și de conciliere, 
inclusiv servicii de soluționare a litigiilor;

Amendamentul 23

Propunere de directivă
Articolul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un contract atribuit de o autoritate 
contractantă unei alte persoane juridice nu 
intră în domeniul de aplicare al prezentei 
directive în cazul în care sunt îndeplinite 
următoarele condiții cumulative:

(1) Un contract atribuit de o autoritate 
contractantă unei alte persoane juridice nu 
intră în domeniul de aplicare al prezentei 
directive în cazul în care sunt îndeplinite 
următoarele condiții cumulative:

(a) autoritatea contractantă exercită asupra 
persoanei juridice în cauză un control 
similar celui pe care îl exercită asupra 
propriilor servicii;

(a) autoritatea contractantă exercită asupra 
persoanei juridice în cauză un control 
similar celui pe care îl exercită asupra 
propriilor servicii;

(b) cel puțin 90% din activitățile acelei 
persoane juridice sunt efectuate pentru 
autoritatea contractantă care o controlează 
sau pentru alte persoane juridice controlate 
de respectiva autoritate contractantă;

(b) cel puțin 80% din activitățile acelei 
persoane juridice sunt efectuate pentru 
autoritatea contractantă care o controlează 
sau pentru alte persoane juridice controlate 
de respectiva autoritate contractantă;

(c) nu există participare privată la capitalul 
persoanei juridice controlate.

(c) nu există participare privată la capitalul 
persoanei juridice controlate, cu excepția 
formelor de participare privată obligatorii 
din punct de vedere legal.

Se consideră că o autoritate contractantă 
exercită asupra unei persoane juridice un 
control similar celui pe care îl exercită 
asupra propriilor servicii, în sensul literei
(a) de la primul paragraf, atunci când 
exercită o influență decisivă atât asupra 
obiectivelor strategice, cât și asupra 
deciziilor importante ale persoanei juridice 
controlate.

Se consideră că o autoritate contractantă 
exercită asupra unei persoane juridice un 
control similar celui pe care îl exercită 
asupra propriilor servicii, în sensul literei
(a) de la primul paragraf, atunci când 
exercită o influență decisivă atât asupra 
obiectivelor strategice, cât și asupra 
deciziilor importante ale persoanei juridice 
controlate.

(2) Alineatul (1) se aplică și în cazul în 
care o entitate controlată care este o 
autoritate contractantă atribuie un contract 
entității care o controlează sau unei alte 
persoane juridice controlate de către 

(2) Alineatul (1) se aplică și în cazul în 
care o entitate controlată care este o 
autoritate contractantă atribuie un contract 
entității sau entităților care o controlează 
sau unei alte persoane juridice controlate 
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aceeași autoritate contractantă, cu condiția 
să nu existe participare privată la capitalul 
persoanei juridice căreia îi este atribuit 
contractul de achiziție publică.

de către aceeași autoritate contractantă, cu 
condiția să nu existe participare privată la 
capitalul persoanei juridice căreia îi este 
atribuit contractul de achiziție publică, cu 
excepția formelor de participare 
obligatorii din punct de vedere legal.

(3) O autoritate contractantă care nu 
exercită asupra unei persoane juridice un 
control în sensul alineatului (1) poate să 
atribuie un contract de achiziție publică,
fără a aplica prezenta directivă, unei 
persoane juridice pe care o controlează în 
comun cu alte autorități contractante, dacă 
sunt îndeplinite următoarele condiții:

(3) O autoritate contractantă care nu 
exercită asupra unei persoane juridice un 
control în sensul alineatului (1) poate să 
atribuie un contract de achiziție publică, în 
afara domeniului de aplicare al prezentei 
directive, unei persoane juridice pe care o 
controlează în comun cu alte autorități 
contractante, iar persoana juridică asupra 
căreia autoritatea (autoritățile) 
contractantă(e) exercită control poate 
achiziționa bunuri și servicii de la 
proprietarii publici respectivi, fără a 
aplica prezenta directivă, dacă sunt 
îndeplinite următoarele condiții:

(a) autoritățile contractante exercită în 
comun asupra persoanei juridice un control 
similar celui pe care îl exercită asupra 
propriilor servicii;

(a) autoritățile contractante exercită în 
comun asupra persoanei juridice un control 
similar celui pe care îl exercită asupra 
propriilor servicii;

(b) cel puțin 90% din activitățile acelei 
persoane juridice sunt efectuate pentru
autoritățile contractante care o 
controlează sau pentru alte persoane 
juridice controlate de aceleași autorități 
contractante;

(b) cel puțin 80% din activitățile acelei 
persoane juridice sunt efectuate pentru
autoritatea contractantă care o 
controlează sau pentru alte persoane 
juridice controlate de respectiva autoritate 
contractantă;

(c) nu există participare privată la capitalul 
persoanei juridice controlate.

(c) nu există participare privată la capitalul 
persoanei juridice controlate, cu excepția 
formelor de participare privată obligatorii 
din punct de vedere legal.

În sensul literei (a), se consideră că 
autoritățile contractante controlează în 
comun o persoană juridică dacă sunt 
îndeplinite următoarele condiții 
cumulative:

În sensul literei (a), se consideră că 
autoritățile contractante controlează în 
comun o persoană juridică dacă sunt 
îndeplinite următoarele condiții 
cumulative:

(a) organele de decizie ale persoanei 
juridice controlate sunt compuse din 
reprezentanți ai tuturor autorităților 
contractante participante;

(a) organele de decizie ale persoanei 
juridice controlate sunt compuse din 
reprezentanți ai tuturor autorităților 
contractante participante, în timp ce un 
reprezentant poate reprezenta una sau 
mai multe autorități contractante 
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participante;
(b) autoritățile contractante sunt în măsură 
să exercite în comun o influență decisivă 
asupra obiectivelor strategice și a deciziilor 
importante ale persoanei juridice 
controlate;

(b) autoritățile contractante sunt în măsură 
să exercite în comun o influență decisivă 
asupra obiectivelor strategice și a deciziilor 
importante ale persoanei juridice 
controlate;

(c) persoana juridică controlată nu 
urmărește interese care diferă de cele ale 
autorităților publice care îi sunt afiliate;

(d) persoana juridică controlată nu obține 
alte câștiguri decât rambursarea costurilor 
efective din contractele de achiziții publice 
încheiate cu autoritățile contractante.

(d) persoana juridică controlată nu obține 
alte câștiguri decât rambursarea costurilor 
efective din contractele de achiziții publice 
încheiate cu autoritățile contractante.

(4) Un acord încheiat între două sau mai 
multe autorități contractante nu se 
consideră a fi un contract de achiziție 
publică în sensul articolului 2 alineatul (6) 
al prezentei directive în cazul în care sunt 
îndeplinite următoarele condiții 
cumulative:

(4) Un acord încheiat între două sau mai 
multe autorități contractante nu se 
consideră a fi un contract de achiziție 
publică în sensul articolului 2 alineatul (6) 
al prezentei directive și, prin urmare, nu 
intră în domeniul de aplicare a prezentei 
directive, în cazul în care sunt îndeplinite 
următoarele condiții cumulative:

(a) acordul stabilește o cooperare 
veritabilă între autoritățile contractante 
participante, care vizează desfășurarea în 
comun a sarcinilor lor de serviciu public
și implică drepturi și obligații reciproce 
ale părților;

(a) scopul parteneriatului este 
îndeplinirea unei sarcini de serviciu 
public atribuite tuturor autorităților 
publice participante;

(b) acordul este guvernat doar de 
considerente legate de interesul public;

(b) acordul este guvernat doar de 
considerente legate de interesul public;

(c) autoritățile contractante participante nu 
desfășoară pe piața deschisă mai mult de
10 %, în termeni de cifră de afaceri, din 
activitățile care sunt relevante în contextul 
acordului;

(c) autoritățile contractante participante nu 
desfășoară pe piața deschisă mai mult de
20 %, în termeni de cifră de afaceri, din 
activitățile care sunt relevante în contextul 
acordului;

(d) acordul nu implică transferuri 
financiare între autoritățile contractante 
participante, altele decât cele care 
corespund rambursării costurilor efective 
ale lucrărilor, serviciilor sau bunurilor;

(d) acordul nu implică transferuri 
financiare între autoritățile contractante 
participante, altele decât cele care 
corespund rambursării costurilor efective 
ale lucrărilor, serviciilor sau bunurilor;

(e) nu există participare privată la capitalul 
niciuneia dintre autoritățile contractante 
implicate.

(e) sarcina se îndeplinește exclusiv de 
către autoritățile publice în cauză și nu 
există participare privată la capitalul 
niciuneia dintre autoritățile contractante 
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implicate, cu excepția unor forme de 
participare privată obligatorii din punct 
de vedere legal.

(5) Absența participării private menționată 
la alineatele (1) - (4) se verifică în 
momentul atribuirii contractului sau al 
încheierii acordului.

(5) Absența participării private active
menționată la alineatele (1)-(4) se verifică 
în momentul atribuirii contractului sau al 
încheierii acordului.

Excluderile prevăzute la alineatele (1)-(4) 
nu se mai aplică din momentul în care 
există o participare privată, ca atare 
contractele în curs de desfășurare trebuie 
deschise concurenței prin intermediul 
procedurilor normale de achiziție.

Excluderile prevăzute la alineatele (1)-(4) 
nu se mai aplică din momentul în care 
există o participare privată, cu excepția 
unor forme de participare privată 
obligatorii din punct de vedere legal, ca 
atare contractele în curs de desfășurare 
trebuie deschise concurenței prin 
intermediul procedurilor normale de
achiziții.

Amendamentul 24

Propunere de directivă
Articolul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

Principii aplicabile achizițiilor Scopul achizițiilor publice și principiile
aplicabile acestora

(-1) Scopul prezentei directive este de a 
asigura utilizarea eficientă a fondurilor 
publice, de a promova achizițiile publice 
de înaltă calitate, de a consolida 
concurența și funcționarea piețelor de 
achiziții publice și de a asigura șanse 
egale pentru întreprinderi și alți furnizori 
în cadrul atribuirii contractelor de 
achiziții publice de bunuri, de servicii și 
de lucrări în condiții competitive de 
ofertare pentru achizițiile publice. 
Achizițiile publice trebuie utilizate pentru 
a realiza o creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii și pentru a sprijini 
obiectivele societale comune, precum și 
pentru a furniza bunuri și servicii de 
înaltă calitate. Autoritățile publice au 
dreptul de a decide în ce mod doresc să 
pună în funcțiune și să își organizeze 
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serviciile.
(1) Autoritățile contractante îi tratează pe 
operatorii economici în mod egal și fără 
discriminare și acționează într-o manieră 
transparentă și proporționată. Modul în 
care este concepută achiziția nu poate avea 
ca obiectiv excluderea acesteia din 
domeniul de aplicare al prezentei directive 
sau restrângerea artificială a concurenței.

(1) Autoritățile contractante îi tratează pe 
operatorii economici în mod egal și fără 
discriminare și acționează într-o manieră 
transparentă și proporționată. Detaliile 
privind contractele de achiziții publice se 
publică. Modul în care este concepută
achiziția nu poate avea ca obiectiv 
excluderea acesteia din domeniul de 
aplicare al prezentei directive sau 
restrângerea artificială a concurenței.

(1a) Operatorii economici respectă 
obligațiile stabilite în legislația Uniunii 
și/sau în cea națională și/sau în 
acordurile colective în domeniul 
dispozițiilor privind protecția socială și a 
muncii și al condițiilor de muncă sau al 
dreptului în materie de mediu sau în cel al 
dispozițiilor internaționale în domeniul 
social și al mediului enumerate în anexa 
XI care sunt în vigoare în regiunea sau în 
localitatea în care urmează să aibă loc 
lucrările sau să fie furnizate serviciile.   
Prezenta directivă nu împiedică statele 
membre să respecte Convenția nr. 94 a 
OIM privind clauzele de muncă în 
contractele publice. Autoritățile 
contractante se asigură de buna reputație 
a contractanților și de faptul că aceștia nu 
au comis încălcări grave ale legislației 
naționale sau internaționale în domeniul 
mediului, social, și al muncii sau ale altor 
acte legislative relevante.
(1b) Autoritățile contractante urmăresc 
obținerea unor beneficii optime în politica 
de achiziții. Acest lucru este realizat prin 
atribuirea contractelor publice ofertei 
celei mai avantajoase din punct de vedere 
economic și celei mai sustenabile.

Amendamentul 25

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre pot rezerva dreptul de 
participare la procedurile de achiziții 
publice unor ateliere protejate și unor 
operatori economici al căror scop principal 
este integrarea socială și profesională a 
lucrătorilor cu dizabilități și defavorizați 
sau pot prevedea ca astfel de contracte să 
fie executate în contextul programelor de 
angajare protejată, dacă peste 30 % dintre 
angajații atelierelor, operatorilor economici 
sau programelor în cauză sunt lucrători cu
dizabilități sau defavorizați.

(1) Statele membre pot rezerva dreptul de 
participare la procedurile de achiziții 
publice unor ateliere protejate și unor 
operatori economici al căror scop principal 
este integrarea socială și profesională a 
lucrătorilor cu dizabilități și defavorizați 
sau pot prevedea ca astfel de contracte să 
fie executate în contextul programelor de 
angajare protejată, dacă peste 30 % dintre 
angajații atelierelor, operatorilor economici 
sau programelor în cauză sunt lucrători cu
dizabilități și/sau persoane defavorizate.
Categoria „persoanelor defavorizate” 
include, printre altele: șomeri, persoane 
care se confruntă cu dificultăți speciale de 
integrare, persoane expuse riscului de 
excluziune, membri ai grupurilor 
vulnerabile și membri ai minorităților 
defavorizate. Invitația la procedura 
concurențială de ofertare poate face 
trimitere la această dispoziție.

Justificare
Trebuie specificat termenul de „persoane defavorizate”, deoarece această categorie este mult 
mai largă decât cea a „persoanelor cu handicap” menționate în directivele actuale. Această 
definiție creează mai multă claritate juridică.

Amendamentul 26

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Numai operatorii economici invitați de 
autoritatea contractantă după evaluarea 
informațiilor solicitate pot prezenta 
proiecte de cercetare și inovare având ca 
obiectiv satisfacerea necesităților 
identificate de autoritatea contractantă care 
nu pot fi acoperite de soluțiile existente.
Contractul se atribuie exclusiv pe baza 
criteriului ofertei celei mai avantajoase din 
punct de vedere economic, în conformitate 

Numai operatorii economici invitați de 
autoritatea contractantă după evaluarea 
informațiilor solicitate pot prezenta 
proiecte de cercetare și inovare având ca 
obiectiv satisfacerea necesităților 
identificate de autoritatea contractantă care 
nu pot fi acoperite de soluțiile existente.
Contractul se atribuie exclusiv pe baza 
criteriului ofertei celei mai avantajoase din 
punct de vedere economic, în conformitate 
cu articolul 66 alineatul (1) litera (a) și cu 
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cu articolul 66 alineatul (1) litera (a). articolul 66 alineatul (2).

Amendamentul 27

Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 2 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cerințele se limitează la obiectul 
contractului și autoritatea contractantă 
trebuie să fie în măsură să monitorizeze și 
să controleze dacă cerințele au fost 
respectate.

Amendamentul 28

Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 3 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere normelor tehnice 
obligatorii de la nivel național, în măsura 
în care sunt compatibile cu legislația 
Uniunii, specificațiile tehnice trebuie 
formulate în unul dintre următoarele 
moduri:

Fără a aduce atingere normelor tehnice 
obligatorii de la nivel național, în măsura 
în care sunt compatibile cu legislația 
Uniunii, specificațiile tehnice trebuie 
formulate în următoarea ordine a 
priorității:

Amendamentul 29

Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 3 – punctul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1. făcând trimitere la specificații tehnice 
și, în ordinea priorității, la standardele 
naționale care transpun standarde 
europene, agremente tehnice europene, 
specificații tehnice comune, standarde 
internaționale, alte sisteme de referință 
tehnice instituite de către organismele de 
standardizare europene sau, în lipsa 
acestora, la standarde naționale, 
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agremente tehnice naționale sau 
specificații tehnice naționale referitoare 
la proiectarea, calcularea și executarea 
lucrărilor și la utilizarea bunurilor; 
fiecare trimitere este însoțită de 
mențiunea „sau echivalent”;

Amendamentul 30

Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) făcând trimitere la specificații tehnice 
și, în ordinea preferinței, la standardele 
naționale care transpun standarde 
europene, la agremente tehnice europene, 
specificații tehnice comune, standarde 
internaționale, alte sisteme de referință 
tehnice instituite de către organismele de 
standardizare europene sau – în lipsa 
acestora – la standarde naționale, la 
agremente tehnice naționale sau specificații 
tehnice naționale referitoare la proiectarea, 
calcularea și execuția lucrărilor și la 
utilizarea bunurilor;  fiecare trimitere 
trebuie să fie însoțită de mențiunea „sau 
echivalent”;

eliminat

Amendamentul 31

Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) în termeni de performanțe sau de 
cerințe funcționale, prevăzute la litera (a), 
făcând trimitere la specificațiile menționate 
la litera (b) ca mijloc de prezumție a 
conformității cu respectivele performanțe 
sau cerințe funcționale;

(c) în termeni de performanțe sau de 
cerințe funcționale, prevăzute la litera (a), 
făcând trimitere la specificațiile tehnice
menționate la punctul -1 ca mijloc de 
prezumție a conformității cu respectivele 
performanțe sau cerințe funcționale;
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Amendamentul 32

Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) făcând trimitere la specificațiile tehnice 
menționate la litera (b) pentru unele 
caracteristici și făcând trimitere la 
performanțele sau cerințele funcționale 
menționate la litera (a) pentru alte 
caracteristici.

(d) făcând trimitere la specificațiile tehnice 
menționate la punctul -1 pentru unele 
caracteristici și făcând trimitere la 
performanțele sau cerințele funcționale 
menționate la litera (a) pentru alte 
caracteristici.

Amendamentul 33

Propunere de directivă
Articolul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care autoritățile contractante 
stabilesc caracteristici de mediu, sociale 
sau de altă natură ale lucrărilor, serviciilor 
sau bunurilor în termeni de performanțe 
sau de cerințe funcționale, așa cum se 
menționează la articolul 40 alineatul (3) 
litera (a), ele pot solicita ca aceste lucrări, 
servicii sau bunuri să poarte o etichetă 
specifică, dacă toate condițiile de mai jos 
sunt îndeplinite:

În cazul în care autoritățile contractante 
stabilesc caracteristici de mediu, sociale 
sau de altă natură ale lucrărilor, serviciilor 
sau bunurilor în termeni de performanțe 
sau de cerințe funcționale, așa cum se 
menționează la articolul 40 alineatul (3) 
litera (a), ele pot solicita ca aceste lucrări, 
servicii sau bunuri să poarte etichete 
specifice, dacă toate condițiile de mai jos 
sunt îndeplinite:

(a) cerințele etichetei se referă numai la 
caracteristici care sunt legate de obiectul 
contractului și sunt adecvate pentru a defini 
caracteristicile lucrărilor, bunurilor sau 
serviciilor care fac obiectul contractului;

(a) cerințele etichetei se referă numai la 
caracteristici care sunt legate de obiectul 
contractului sau de procesul de producție 
a obiectului contractului și sunt adecvate 
pentru a defini caracteristicile lucrărilor, 
bunurilor sau serviciilor care fac obiectul 
contractului;

(b) cerințele etichetei sunt elaborate pe 
baza unor informații științifice sau pe baza 
altor criterii nediscriminatorii și 
verificabile în mod obiectiv;

(b) cerințele etichetei sunt elaborate pe 
baza unor informații științifice sau pe baza 
altor criterii nediscriminatorii și 
verificabile în mod obiectiv;

(c) etichetele sunt create printr-o procedură 
deschisă și transparentă, în cadrul căreia 
pot participa toate părțile interesate, 
inclusiv organisme guvernamentale, 

(c) etichetele sunt create printr-o procedură 
deschisă și transparentă, în cadrul căreia 
pot participa toate părțile interesate, 
inclusiv organisme guvernamentale, 
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consumatori, producători, distribuitori și 
organizații de mediu;

consumatori, producători, distribuitori, 
parteneri sociali și organizații de mediu și 
sociale;

(d) etichetele sunt accesibile tuturor 
părților interesate;

(d) etichetele sunt accesibile tuturor 
părților interesate;

(e) criteriile etichetei sunt stabilite de o 
terță parte independentă de operatorul 
economic care solicită acordarea etichetei.

(e) procedurile de atribuire și de verificare 
a etichetei sunt efectuate de o terță parte 
independentă de operatorul economic care 
solicită acordarea etichetei.

Autoritățile contractante care impun o 
etichetă specifică acceptă toate etichetele 
echivalente care îndeplinesc cerințele 
etichetei indicate de autoritățile 
contractante. În cazul produselor care nu 
poartă eticheta, autoritățile contractante
acceptă, de asemenea, un dosar tehnic al 
producătorului sau alte mijloace de probă 
adecvate.

Autoritățile contractante care impun o 
etichetă acceptă toate etichetele echivalente 
care îndeplinesc cerințele etichetei indicate 
de autoritățile contractante. În cazul 
produselor care nu poartă eticheta, 
autoritățile contractante pot accepta, de 
asemenea, un dosar tehnic al 
producătorului sau alte mijloace de probă 
adecvate echivalente. Sarcina furnizării 
probelor referitoare la echivalența cu o 
etichetă specifică ar trebui să îi revină 
ofertantului care susține această 
echivalență. 

Amendamentul 34

Propunere de directivă
Articolul 54 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritățile contractante pot decide să 
nu atribuie un contract ofertantului care a 
depus cea mai bună ofertă, dacă stabilesc 
că oferta nu este conformă, cel puțin într-o 
manieră echivalentă, cu obligațiile 
prevăzute de legislația Uniunii în 
domeniul social, al muncii sau al mediului 
sau cu dispozițiile internaționale în 
domeniul social și al mediului enumerate 
în anexa XI.

(2) Autoritățile contractante decid să nu 
atribuie un contract ofertantului care a 
depus cea mai bună ofertă, dacă stabilesc 
că oferta nu este conformă cu obligațiile 
stabilite în legislația Uniunii și/sau în cea
națională și/sau în acordurile colective în 
domeniul dispozițiilor privind protecția 
socială și a muncii și al condițiilor de 
muncă sau al dreptului în materie de 
mediu sau în cel al dispozițiilor 
internaționale în domeniul social și al 
mediului enumerate în anexa XI care sunt 
în vigoare în statul membru, regiunea sau 
localitatea în care urmează să aibă loc 
lucrările sau să fie furnizate serviciile sau 
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bunurile, inclusiv în cadrul lanțului de 
subcontractare și cu condiția să aibă 
legătură cu obiectul contractului.

Amendamentul 35

Propunere de directivă
Articolul 55 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) trafic de persoane, exploatarea prin 
muncă a copiilor sau alte infracțiuni 
împotriva drepturilor omului.

Amendamentul 36

Propunere de directivă
Articolul 55 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Un operator economic trebuie exclus de 
la participarea la un contract de achiziție 
publică în cazul în care autoritatea 
contractantă are cunoștință de existența 
unei hotărâri cu autoritate de lucru judecat 
conform căreia operatorul nu și-a îndeplinit 
obligațiile privind plata impozitelor sau a 
contribuțiilor la asigurările sociale, în 
conformitate cu dispozițiile legale ale țării 
în care este stabilit sau ale statului membru 
al autorității contractante.

(2) Un operator economic trebuie exclus de 
la participarea la un contract de achiziție 
publică în cazul în care autoritatea 
contractantă are cunoștință de existența 
unei hotărâri cu autoritate de lucru judecat 
conform căreia operatorul nu și-a îndeplinit 
obligațiile privind plata impozitelor, a 
remunerațiilor sau a contribuțiilor la 
asigurările sociale sau alte obligații 
fundamentale din domeniul dispozițiilor 
protecției sociale și a muncii și al 
condițiilor de muncă, în conformitate cu 
dispozițiile legale ale țării în care este 
stabilit sau ale statului membru al 
autorității contractante.

Amendamentul 37

Propunere de directivă
Articolul 55 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dacă are cunoștință de o încălcare a (a) dacă are cunoștință de o altă încălcare a 
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obligațiilor prevăzute de legislația Uniunii 
în domeniul social, al muncii sau al 
mediului sau de dispozițiile internaționale 
în domeniul social și al mediului 
enumerate în anexa XI. Respectarea 
legislației Uniunii sau a dispozițiilor 
internaționale include și respectarea într-o 
manieră echivalentă;

obligațiilor prevăzute de legislația Uniunii 
în domeniul social, al muncii sau al 
mediului sau de dispozițiile internaționale 
în domeniul social și al mediului 
enumerate în anexa XI. Respectarea 
legislației Uniunii sau a dispozițiilor 
internaționale include și respectarea într-o 
manieră echivalentă;

Amendamentul 38

Propunere de directivă
Articolul 55 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) dacă autoritatea contractantă poate 
demonstra prin orice mijloace că operatorul 
economic se face vinovat de alte abateri 
profesionale grave;

(c) dacă autoritatea contractantă poate 
demonstra prin orice mijloace că operatorul 
economic se face vinovat de alte abateri 
profesionale grave, că acesta a comis 
încălcări grave ale legislației naționale în 
domeniul social, al mediului sau al 
muncii în țara sa de origine sau în țara de 
origine a autorității contractante sau că a 
neglijat în mod grav sănătatea și 
siguranța lucrătorilor;

Amendamentul 39

Propunere de directivă
Articolul 55 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orice candidat sau ofertant care se află în 
una dintre situațiile menționate la alineatele 
(1), (2) și (3) poate furniza autorității 
contractante dovezi care să-i demonstreze
fiabilitatea, în ciuda existenței motivului 
de excludere relevant.

În cazul în care un candidat sau un
ofertant care se află în una dintre situațiile 
menționate la alineatele (1), (2) și (3)
furnizează autorității contractante dovezi 
care să-i demonstreze credibilitatea sau,
după caz, credibilitatea subcontractanților 
săi, în ciuda existenței motivului de 
excludere relevant, autoritatea 
contractantă poate reexamina excluderea 
ofertantului.
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Justificare

Este important să se modifice modul în care se aplică dispozițiile din prezentul articol. 
Operatorul nu ar trebui să se „autocorecteze”, ci autoritatea contractantă ar trebui să aibă 
responsabilitatea de a lua o decizie împotriva excluderii în cazul în care se furnizează dovezi 
în acest sens.

Amendamentul 40

Propunere de directivă
Articolul 60 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Trebuie furnizate dovezi că, atunci 
când au realizat oferta, ofertanții sau 
candidații au ținut seama de obligațiile 
referitoare la dispozițiile privind 
impozitele și protecția mediului, la 
dispozițiile privind protecția socială și a 
muncii și condițiile de muncă care sunt în 
vigoare în locul în care urmează să fie 
realizate lucrările sau să fie furnizate 
serviciile.

Amendamentul 41

Propunere de directivă
Articolul 66

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere actelor cu putere de 
lege și actelor administrative de drept 
intern privind remunerarea anumitor 
servicii, criteriul pe baza căruia autoritățile 
contractante atribuie contractele de 
achiziții publice este unul dintre 
următoarele:

Fără a aduce atingere actelor cu putere de 
lege și actelor administrative de drept 
intern privind remunerarea anumitor 
servicii, criteriul pe baza căruia autoritățile 
contractante atribuie contractele de 
achiziții publice este oferta cea mai 
avantajoasă din punct de vedere economic 
și cea mai sustenabilă.

(a) oferta cea mai avantajoasă din punct 
de vedere economic;
(b) costul cel mai scăzut.
Costurile pot fi evaluate, la alegerea 
autorității contractante, numai pe baza 

Costurile se evaluează aplicând o abordare 
bazată pe eficacitatea costurilor, de 
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prețului sau aplicând o abordare bazată pe 
eficacitatea costurilor, de exemplu o 
abordare pe baza costului ciclului de viață, 
în condițiile stabilite la articolul 67.

exemplu o abordare pe baza costului 
ciclului de viață, în condițiile stabilite la 
articolul 67.

(2) Oferta cea mai avantajoasă din 
punct de vedere economic
menționată la alineatul (1) litera 
(a) din perspectiva autorității 
contractante trebuie identificată pe 
baza unor criterii legate de obiectul 
contractului de achiziție publică în 
cauză. Aceste criterii trebuie să 
includă, în plus față de prețul sau 
costurile menționate la alineatul (1)
litera (b), alte criterii legate de 
obiectul contractului de achiziție 
publică în cauză, cum ar fi:

(2) Oferta cea mai avantajoasă din punct de 
vedere economic și cea mai sustenabilă
trebuie identificată pe baza unor criterii 
legate de obiectul contractului de achiziție 
publică în cauză. Aceste criterii trebuie să 
includă, în plus față de preț sau costuri 
(inclusiv costurile pe parcursul ciclului de 
viață menționate la articolul 67), alte 
criterii legate de obiectul contractului de 
achiziție publică în cauză, cum ar fi:

(a) calitatea, inclusiv caracteristicile
tehnice, estetice și funcționale, 
accesibilitatea, proiectarea pentru toți 
utilizatorii, caracteristicile ecologice și 
caracterul inovator;

(a) calitatea, inclusiv valoarea tehnică,
caracteristicile estetice și funcționale, 
accesibilitatea, proiectarea pentru toți 
utilizatorii, caracteristicile ecologice și 
sociale și caracterul inovator;

(b) pentru contractele de achiziții de 
servicii și contractele care implică 
proiectarea de lucrări, pot fi luate în 
considerare organizarea, calificarea și 
experiența personalului desemnat să 
execute contractul în cauză, cu consecința 
că, după atribuirea contractului, aceste 
persoane pot fi înlocuite doar cu aprobarea 
autorității contractante, care trebuie să 
verifice dacă înlocuirile asigură o 
organizare și o calitate echivalente;

(b) pentru contractele de achiziții de 
servicii și contractele care implică 
proiectarea de lucrări, pot fi luate în 
considerare organizarea, calificarea și 
experiența personalului desemnat să 
execute contractul în cauză, precum și 
calificarea și conduita profesională ale 
oricărui subcontractant, cu consecința că, 
după atribuirea contractului, aceste 
persoane pot fi înlocuite doar cu aprobarea 
autorității contractante, care trebuie să 
verifice dacă înlocuirile asigură o 
organizare, o calificare și o experiență
echivalente;

(c) serviciile post-vânzare și asistența 
tehnică, data livrării și termenul de livrare 
sau de execuție;

(c) serviciile post-vânzare și asistența 
tehnică, data livrării și termenul de livrare 
sau de execuție;

(d) procesul specific de producție sau 
furnizare a lucrărilor, bunurilor sau 
serviciilor solicitate sau din oricare altă 
etapă a ciclului de viață menționată la 
articolul 2 punctul (22), în măsura în care 
criteriile respective sunt specificate în 

(d) procesul specific de producție sau 
furnizare a lucrărilor, bunurilor sau 
serviciilor solicitate sau din oricare altă 
etapă a ciclului de viață menționată la 
articolul 2 punctul 22, în măsura în care 
criteriile respective sunt specificate în 
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conformitate cu alineatul (4) și se referă la 
factori direct implicați în aceste procese și 
caracterizează procesul specific de 
producție sau de furnizare a lucrărilor, 
bunurilor sau serviciilor solicitate.

conformitate cu alineatul (4) și se referă la 
factori direct implicați în aceste procese și 
caracterizează procesul specific de 
producție sau de furnizare a lucrărilor, 
bunurilor sau serviciilor solicitate.

(3) Statele membre pot impune ca 
atribuirea anumitor tipuri de contracte să 
se bazeze pe cea mai avantajoasă ofertă 
din punct de vedere economic, așa cum se 
prevede la alineatul (1) litera (a) și la 
alineatul (2).
(4) Criteriile de atribuire nu trebuie să 
confere autorității contractante o libertate 
de alegere nelimitată. Ele trebuie să 
asigure posibilitatea unei concurențe 
efective și să fie însoțite de cerințe care să 
permită verificarea efectivă a informațiilor 
furnizate de ofertanți. Autoritățile 
contractante trebuie să verifice efectiv, pe 
baza informațiilor și a dovezilor furnizate 
de ofertanți, dacă ofertele îndeplinesc 
criteriile de atribuire.

(4) Criteriile de atribuire trebuie să aibă 
legătură cu obiectul contractului, să 
asigure posibilitatea unei concurențe 
efective și corecte și să fie însoțite de 
cerințe care să permită verificarea efectivă 
a informațiilor furnizate de ofertanți.
Autoritățile contractante trebuie să verifice 
efectiv, pe baza informațiilor și a dovezilor 
furnizate de ofertanți, dacă ofertele 
îndeplinesc criteriile de atribuire.

(5) În cazul menționat la alineatul (1) 
litera (a), autoritatea contractantă 
precizează în anunțul de participare, în 
invitația pentru confirmarea interesului, în 
documentele achiziției sau, în cazul 
dialogului competitiv, în documentul 
descriptiv, ponderea relativă pe care o 
acordă fiecărui criteriu ales pentru 
determinarea ofertei celei mai avantajoase 
din punct de vedere economic.

(5) Autoritatea contractantă precizează în
anunțul de participare, în invitația pentru 
confirmarea interesului, în documentele 
achiziției sau, în cazul dialogului 
competitiv, în documentul descriptiv, 
ponderea relativă pe care o acordă fiecărui 
criteriu ales pentru determinarea ofertei 
celei mai avantajoase din punct de vedere 
economic și celei mai sustenabile.

Această pondere poate fi exprimată ca un 
interval a cărui întindere maximă trebuie să 
fie corespunzătoare.

Această pondere poate fi exprimată ca un 
interval a cărui întindere maximă trebuie să 
fie corespunzătoare.

Dacă ponderarea nu este posibilă din 
motive obiective, autoritatea contractantă 
indică criteriile în ordinea descrescătoare a 
importanței.

Dacă ponderarea nu este posibilă din 
motive obiective, autoritatea contractantă 
indică criteriile în ordinea descrescătoare a 
importanței.

Amendamentul 42

Propunere de directivă
Articolul 67
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Calcularea costurilor pe ciclu de viață 
trebuie să acopere, în măsura în care sunt 
pertinente, toate costurile următoare pe 
parcursul ciclului de viață al unui produs, 
al unui serviciu sau al unei lucrări, în 
sensul articolului 2 punctul (22):

(1) Calcularea costurilor pe ciclu de viață 
trebuie să acopere, în măsura în care sunt 
pertinente, toate costurile următoare pe 
parcursul ciclului de viață al unui produs, 
al unui serviciu sau al unei lucrări, în 
sensul articolului 2 punctul 22:

(a) costurile interne, inclusiv costurile 
legate de obținere (cum sunt costurile de 
producție), de utilizare (cum sunt consumul 
de energie și costurile de întreținere) și de 
sfârșitul ciclului de viață (cum sunt 
costurile de colectare și reciclare) și

(a) costurile interne, inclusiv costurile 
legate de obținere (cum sunt costurile de 
producție), de utilizare (cum sunt consumul 
de energie și costurile de întreținere) și de 
sfârșitul ciclului de viață (cum sunt 
costurile de colectare și reciclare) și

(b) costurile de mediu externe legate direct 
de ciclul de viață, cu condiția ca valoarea 
lor monetară să poată fi determinată și 
verificată, acestea putând include costul 
emisiilor de gaze cu efect de seră și al altor 
emisii poluante și alte costuri de atenuare a 
efectelor schimbărilor climatice.

(b) costurile externe, inclusiv costurile 
sociale și/sau de mediu, care sunt legate 
direct de ciclul de viață, cu condiția ca 
valoarea lor monetară să poată fi 
determinată și verificată, acestea putând 
include impactul producției asupra 
mediului înconjurător și a comunităților 
din jur sau costul emisiilor de gaze cu 
efect de seră și al altor emisii poluante și 
alte costuri de atenuare a efectelor 
schimbărilor climatice.

(2) În cazul în care autoritățile contractante 
evaluează costurile folosind o abordare pe 
baza costului ciclului de viață, ele indică în 
documentele achiziției metodologia 
utilizată pentru calcularea costurilor 
generate pe durata ciclului de viață.
Metodologia utilizată trebuie să 
îndeplinească toate condițiile următoare:

(2) În cazul în care autoritățile contractante 
evaluează costurile folosind o abordare pe 
baza costului ciclului de viață, ele indică în 
documentele achiziției metodologia 
utilizată pentru calcularea costurilor 
generate pe durata ciclului de viață și pune 
la dispoziția oricărui ofertant metoda de 
calculare a costurilor generate pe durata 
ciclului de viață. Metodologia utilizată ar 
trebui simplificată, dacă se poate, pentru 
a fi accesibilă IMM-urilor și trebuie să 
îndeplinească toate condițiile următoare:

(a) să fi fost elaborată pe baza unor 
informații științifice sau pe baza altor 
criterii nediscriminatorii și verificabile în 
mod obiectiv;

(a) să fi fost elaborată pe baza unor 
informații științifice sau pe baza altor 
criterii nediscriminatorii și verificabile în 
mod obiectiv;

(b) să fi fost elaborată în vederea aplicării 
repetate sau continue;
(c) să fie accesibilă tuturor părților 
interesate.

(c) să fie accesibilă tuturor părților 
interesate.

Autoritățile contractante permit 
operatorilor economici, inclusiv 

Autoritățile contractante permit 
operatorilor economici, inclusiv 
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operatorilor economici din țări terțe, să 
aplice o metodologie diferită la stabilirea 
costurilor pe ciclu de viață pentru oferta 
lor, cu condiția ca aceștia să dovedească 
faptul că metodologia în cauză îndeplinește 
cerințele stabilite la literele (a), (b) și (c) și 
că este echivalentă cu metodologia indicată 
de autoritatea contractantă.

operatorilor economici din țări terțe, să 
aplice o metodologie diferită la stabilirea 
costurilor pe ciclu de viață pentru oferta 
lor, cu condiția ca aceștia să dovedească 
faptul că metodologia în cauză îndeplinește 
cerințele stabilite la literele (a), (b) și (c) și 
că este echivalentă cu metodologia indicată 
de autoritatea contractantă. Autoritățile 
contractante pot solicita un document 
certificat de o parte terță ca dovadă a 
existenței echivalenței.  

(3) În toate cazurile în care se adoptă, ca 
parte a unui act legislativ al Uniunii, 
inclusiv prin acte delegate în temeiul 
legislației sectoriale specifice, o
metodologie comună pentru calcularea 
costurilor pe ciclu de viață, aceasta trebuie 
aplicată atunci când costul pe ciclu de 
viață este inclus în criteriile de atribuire 
menționate la articolul 66 alineatul (1).

(3) Se consideră că orice metodologie 
comună pentru calcularea costurilor pe 
ciclu de viață, adoptată ca parte a unui act 
legislativ al Uniunii, în temeiul legislației 
sectoriale specifice sau ca parte a unei 
specificații tehnice europene, îndeplinește
criteriile prevăzute la alineatul (2) și poate 
fi inclusă în criteriile de atribuire 
menționate la articolul 66 alineatul (1).

O listă a acestor acte legislative și acte 
delegate figurează în anexa XV. Comisia 
este împuternicită să adopte acte delegate 
în conformitate cu articolul 89 în ceea ce 
privește actualizarea acestei liste, atunci 
când, din cauza adoptării unor noi 
dispoziții legislative, a abrogării sau a 
modificării legislației, aceste actualizări se 
dovedesc necesare.

O listă a acestor acte legislative și acte 
delegate figurează în anexa XV. Comisia 
este împuternicită să adopte acte delegate 
în conformitate cu articolul 89 în ceea ce 
privește actualizarea acestei liste, atunci 
când, din cauza adoptării unor noi 
dispoziții legislative, a abrogării sau a 
modificării legislației, aceste actualizări se 
dovedesc necesare.

Amendamentul 43

Propunere de directivă
Articolul 69 – alineatul 3 și 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Clarificările menționate la alineatele (1) 
și (2) se pot referi în mod concret la:

(3) Clarificările menționate la alineatele (1) 
și (2) se referă în mod concret la:

(d) respectarea, cel puțin într-o manieră 
echivalentă, a obligațiilor prevăzute de 
legislația Uniunii în domeniul social, al
muncii sau al mediului sau de dispozițiile
internaționale în domeniul social și al 
mediului enumerate în anexa XI sau, în 

(d) respectarea obligațiilor prevăzute de 
legislația Uniunii sau națională și/sau de 
acordurile colective în domeniul
dispozițiilor privind protecția socială și a 
muncii și condițiile de muncă sau dreptul 
în materie de mediu sau al dispozițiilor
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cazul în care acestea nu sunt aplicabile, de 
alte dispoziții care asigură un nivel 
echivalent de protecție;

internaționale în domeniul social și al 
mediului enumerate în anexa XI sau, în 
cazul în care acestea nu sunt aplicabile, al 
altor dispoziții care asigură un nivel 
echivalent de protecție;

(e) posibilitatea ca ofertantul să obțină un 
ajutor de stat.

(e) posibilitatea ca ofertantul să obțină un 
ajutor de stat.

(4) Autoritatea contractantă verifică 
informațiile furnizate prin consultarea 
ofertantului. Ea poate respinge oferta
numai atunci când dovezile nu justifică 
nivelul scăzut al prețului sau al costurilor 
percepute, ținând seama de elementele 
menționate la alineatul (3).

(4) Autoritatea contractantă verifică 
informațiile furnizate prin consultarea 
ofertantului. Ea respinge oferta atunci când 
dovezile nu justifică nivelul scăzut al 
prețului sau al costurilor percepute, ținând 
seama de elementele menționate la
alineatul (3), sau în cazul în care 
justificarea primită nu este suficientă.

Autoritățile contractante trebuie să 
respingă oferta atunci când constată că 
aceasta este anormal de scăzută deoarece 
nu respectă obligațiile prevăzute de 
legislația Uniunii în domeniul social, al 
muncii sau al mediului sau de dispozițiile
internaționale în domeniul social și al 
mediului enumerate în anexa XI.

Autoritățile contractante resping oferta 
atunci când constată că aceasta este 
anormal de scăzută deoarece nu respectă 
dispozițiile menționate la alineatul (3) 
litera (d).

Amendamentul 44

Propunere de directivă
Articolul 70

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 70 Articolul 70
Condiții de executare a contractului Condiții de executare a contractului

Autoritățile contractante pot stabili condiții 
speciale privind executarea unui contract, 
cu condiția ca acestea să fie indicate în 
invitația la procedura concurențială de 
ofertare sau în caietul de sarcini. Aceste 
condiții se pot referi în special la aspecte 
sociale și de mediu. Ele pot include, de 
asemenea, cerința ca operatorii economici
să prevadă compensații pentru a acoperi 
riscurile creșterii prețurilor apărute ca 
urmare a fluctuației acestora (hedging) și 
care ar putea afecta substanțial executarea 
contractului.

Autoritățile contractante pot stabili condiții 
speciale privind executarea unui contract, 
cu condiția ca acestea să fie indicate în 
invitația la procedura concurențială de 
ofertare sau în caietul de sarcini. Aceste 
condiții se pot referi în special la aspecte 
sociale și de mediu și includ obligațiile 
stabilite în legislația Uniunii și/sau în cea 
națională și/sau în acordurile colective în 
domeniul dispozițiilor privind protecția 
socială și a muncii și al condițiilor de 
muncă sau al dreptului în materie de 
mediu sau în cel al dispozițiilor 
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internaționale în domeniul social și al 
mediului enumerate în anexa XI care 
sunt în vigoare în regiunea sau în 
localitatea în care urmează să aibă loc 
lucrările sau să fie furnizate serviciile.  
Ele pot include, de asemenea, cerința ca 
operatorii economici să prevadã 
compensații pentru a acoperi riscurile 
creșterii prețurilor apărute ca urmare a 
fluctuației acestora, prin utilizarea 
diferitelor strategii de hedging, inclusiv 
prin utilizarea unor formule de adoptare a 
prețurilor, și care ar putea afecta 
substanțial executarea contractului.

Justificare

Obligațiile referitoare la protecția socială și protecția muncii, precum și condițiile de muncă 
trebuie să fie clar stabilite în clauzele de executare a contractului pentru a se asigura 
respectarea lor.

Amendamentul 45

Propunere de directivă
Articolul 71 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În documentele achiziției, autoritatea 
contractantă poate solicita ofertantului, sau 
poate fi obligată de un stat membru să îi 
solicite acestuia, să indice în oferta sa 
partea din contract pe care intenționează să 
o subcontracteze unor terți, precum și 
subcontractanții propuși.

(1) În documentele de achiziție, autoritatea 
contractantă solicită ofertantului, sau poate 
fi obligată de un stat membru să îi solicite 
acestuia, să indice în oferta sa partea din 
contract pe care intenționează să o 
subcontracteze unor terți, precum și 
subcontractanții propuși, furnizând 
informații cu privire la subcontractanți, 
inclusiv numele, datele de contact și 
reprezentanții legali ai acestora.

(1a) În documentele de achiziție, 
autoritatea contractantă stipulează faptul 
că acele condiții și cerințe care se aplică 
ofertantului se aplică, de asemenea, 
oricărei părți terțe care execută o parte 
din contract în calitate de subcontractant.
(1b) Orice modificare în cadrul lanțului 
de subcontractare este propusă de către 
operatorul economic și este aprobată de 
către autoritatea contractantă. În cazul în 
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care modificarea propusă se referă, de 
asemenea, la implicarea unui 
subcontractant nou, contractantul 
principal trebuie să indice numele, datele 
de contact și reprezentanții legali ai 
acestuia.
(1c) Modificarea propusă este respinsă 
dacă nu garantează respectarea 
dispozițiilor de la litera (1a).  
(7) Autoritatea contractantă stipulează în 
contractul încheiat cu contractantul 
principal, iar contractantul principal și 
toți subcontractanții intermediari 
stipulează în contractele încheiate cu 
subcontractanții lor că, în cazul în care 
au motive să bănuiască subcontractantul 
imediat următor de faptul că încalcă 
normele stabilite la al doilea paragraf, 
subcontractantul imediat următor 
întreprinde fără întârziere măsuri în 
vederea remedierii situației și că, în caz 
contrar, contractul în cauză este reziliat.
(8) În cazul în care rezilierea contractului 
și înlocuirea subcontractantului în cauză 
iau forma unui transfer de întreprinderi, 
astfel cum este definit în 
Directiva 2001/23/CE, se aplică 
dispozițiile directivei respective.

Amendamentul 46

Propunere de directivă
Articolul 72 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu toate acestea, primul paragraf nu se 
aplică în cazul preluării poziției 
contractantului inițial prin succesiune 
universală sau parțială, ca urmare a 
insolvenței sau a unor operațiuni de 
restructurare a societății comerciale, de 
către un alt operator economic care 
îndeplinește criteriile de selecție calitativă 
stabilite inițial, cu condiția ca aceasta să nu 

Cu toate acestea, primul paragraf nu se 
aplică în cazul preluării poziției 
contractantului inițial prin succesiune 
universală sau parțială, ca urmare a 
insolvenței sau a unor operațiuni de 
restructurare a societății comerciale, de 
către un alt operator economic care 
îndeplinește criteriile de selecție calitativă 
stabilite inițial, cu condiția ca aceasta să nu 
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implice alte modificări substanțiale ale 
contractului și să nu se facă în scopul de a 
eluda aplicarea prezentei directive.

implice alte modificări substanțiale ale 
contractului și să nu se facă în scopul de a 
eluda aplicarea prezentei directive. Primul 
paragraf nu se aplică nici în caz de 
restructurare a autorității contractante, 
întrucât autoritatea contractantă are 
dreptul de a transfera contractul unei 
terțe părți, care va fi responsabilă pentru 
îndeplinirea sarcinilor autorității 
contractante.

Amendamentul 47

Propunere de directivă
Articolul 73 – alineatul 1 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că autoritățile
contractante au posibilitatea, în condițiile 
stabilite de legislația națională în domeniul 
contractelor, de a rezilia un contract de 
achiziție publică în cursul perioadei sale de 
valabilitate dacă este îndeplinită una dintre 
următoarele condiții:

Statele membre se asigură că legislația 
națională în domeniul contractelor este 
respectată în caz de reziliere a unui 
contract de achiziție publică. Statele 
membre, atunci când oferă autorităților
contractante posibilitatea, în condițiile 
stabilite de legislația națională în domeniul 
contractelor, de a rezilia un contract de 
achiziție publică în cursul perioadei sale de 
valabilitate, solicită să se îndeplinească
una dintre următoarele condiții:

Amendamentul 48

Propunere de directivă
Articolul 73 a (nou) – titlul III – capitolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se bucură de o mare 
libertate în organizarea alegerii 
prestatorilor de servicii după cum 
consideră cel mai adecvat și sunt libere să 
furnizeze ele însele servicii sociale și alte 
servicii specifice sau să organizeze 
furnizarea în orice alt mod care nu 
presupune încheierea de contracte 
publice. Prezenta directivă nu se aplică 
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procedurilor naționale specifice, de 
exemplu procedurilor care se bazează pe 
libera alegere de către utilizatori a 
furnizorilor de servicii, și anume sistemul 
de bonuri, modelul bazat pe libera 
alegere, relația tripartită, precum și pe 
principiul conform căruia toți furnizorii 
de servicii sociale sau specifice care sunt 
în măsură să respecte condițiile stabilite 
în prealabil prin lege ar trebui, indiferent 
de forma lor juridică, să aibă posibilitatea 
de a furniza servicii, cu condiția să 
respecte principiile generale privind 
tratamentul egal, transparența și 
nediscriminarea.

Amendamentul 49

Propunere de directivă
Articolul 76 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre instituie proceduri 
corespunzătoare pentru atribuirea 
contractelor care fac obiectul prezentului 
capitol, asigurând deplina conformitate cu 
principiul transparenței și al egalității de 
tratament pentru operatorii economici și 
permițând autorităților contractante să țină 
seama de specificul serviciilor în cauză.

(1) Statele membre instituie proceduri 
corespunzătoare pentru atribuirea 
contractelor care fac obiectul prezentului 
capitol, asigurând deplina conformitate cu 
principiul transparenței, nediscriminării și 
al egalității de tratament pentru operatorii 
economici și permițând autorităților 
contractante să țină seama de specificul 
serviciilor în cauză.

Amendamentul 50

Propunere de directivă
Articolul 76 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că 
autoritățile contractante pot să țină seama 
de nevoia de a asigura calitatea, 
continuitatea, accesibilitatea, 
disponibilitatea și caracterul cuprinzător al 
serviciilor, de nevoile specifice ale 
diferitelor categorii de utilizatori, de 

(2) Statele membre se asigură că 
autoritățile contractante țin seama de 
nevoia de a asigura un nivel ridicat al 
calității, continuitatea, accesibilitatea,
accesibilitatea financiară, disponibilitatea 
și caracterul cuprinzător al serviciilor, de 
nevoile specifice ale diferitelor categorii de 
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implicarea și responsabilizarea
utilizatorilor și de inovare. Statele membre 
pot, de asemenea, prevedea că furnizorul 
de servicii nu se alege exclusiv pe baza 
prețului pentru furnizarea serviciului 
respectiv.

utilizatori, inclusiv ale grupurilor 
defavorizate și vulnerabile, de satisfacerea 
utilizatorilor, de incluziunea socială, de 
implicarea și abilitarea utilizatorilor și de 
inovare. Acestea prevăd că furnizorul de 
servicii nu se alege exclusiv pe baza 
prețului pentru furnizarea serviciului 
respectiv. La elaborarea criteriilor de 
calitate, autoritățile contractante pot face 
trimitere la criteriile prevăzute în Cadrul 
european de calitate pe bază voluntară 
pentru serviciile sociale.
(2a) Autoritățile contractante pot alege să 
restrângă participarea la o procedură de 
achiziții pentru furnizarea de servicii 
sociale și de sănătate la organizațiile 
nonprofit, cu condiția ca legislația 
națională compatibilă cu dreptul 
european să prevadă un acces 
restricționat la anumite servicii în 
beneficiul organizațiilor nonprofit, în 
conformitate cu jurisprudența CEJ. 
Invitația la procedura concurențială de 
ofertare trebuie să facă trimitere la 
această dispoziție. Principiile de bază ale 
transparenței și ale tratamentului egal ar 
trebui respectate.

Amendamentul 51

Propunere de directivă
Articolul 84 – alineatul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Raportul anual ar trebui să includă, 
de asemenea, o comparație anuală între 
prețurile prezentate și costul real al 
contractelor care au fost deja executate și 
posibila influență asupra efectivului de 
personal angajat de către furnizori.
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Amendamentul 52

Propunere de directivă
Articolul 85 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) numele ofertantului câștigător și 
justificarea alegerii ofertei sale, precum și, 
dacă se cunoaște, partea din contract sau 
din acordul-cadru pe care acesta 
intenționează să o subcontracteze unor 
terți;

(e) numele ofertantului câștigător și 
justificarea alegerii ofertei sale, precum și, 
dacă se cunoaște, partea din contract sau 
din acordul-cadru pe care acesta 
intenționează să o subcontracteze unor terți
și informații referitoare la 
subcontractanții acestuia, inclusiv 
numele, datele de contact și reprezentanții 
legali ai acestora;

Amendamentul 53

Propunere de directivă
Articolul 87 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că operatorii 
economici interesați au acces cu ușurință la 
informații corespunzătoare referitoare la 
obligațiile privind impozitele sau protecția 
mediului și la obligațiile impuse de 
legislația socială și de legislația muncii în 
vigoare în statul membru, regiunea sau 
localitatea unde urmează să se desfășoare 
lucrările sau să se presteze serviciile și care 
se aplică lucrărilor desfășurate la fața 
locului sau serviciilor prestate pe durata 
executării contractului.

Statele membre se asigură că operatorii 
economici interesați au acces cu ușurință la 
informații corespunzătoare referitoare la 
obligațiile privind impozitele și protecția 
mediului și la dispozițiile privind protecția
socială și a muncii și condițiile de muncă 
care sunt în vigoare în statul membru, 
regiunea sau localitatea unde urmează să se 
desfășoare lucrările sau să se presteze 
serviciile și care se aplică lucrărilor 
desfășurate la fața locului sau serviciilor 
prestate pe durata executării contractului.
Statele membre se asigură că autoritățile 
contractante indică unde pot fi găsite 
informații în caietul de sarcini.

Amendamentul 54

Propunere de directivă
Anexa VIII – punctul 2 – teza introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

„standard” înseamnă o specificație tehnică 
aprobată de către un organism recunoscut
de standardizare în vederea utilizării 
repetate sau permanente, care nu este 
obligatorie și care se încadrează în una 
dintre categoriile următoare:

„standard” înseamnă o specificație tehnică
stabilită prin consens și aprobată de către
o organizație recunoscută de standardizare 
în vederea utilizării repetate sau 
permanente, a cărei respectare nu este 
obligatorie și care se încadrează în una 
dintre categoriile următoare:

Amendamentul 55

Propunere de directivă
Anexa XVI – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Servicii furnizate de sindicate eliminat
- Servicii medicale de urgență
- Mijloace de transport destinate elevilor 
și studenților
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