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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

În 2011, în Raportul Rühle, Parlamentul European a exprimat un punct de vedere critic cu 
privire la exigențele impuse de un eventual act legislativ privind concesiunile. 
Propunerea Comisiei ar ridica însă un număr mare de noi probleme. 

Sarcinile statului

Prin intermediul diferitelor sale structuri, statul pune la dispoziția persoanelor bunuri și 
servicii. 
Aceste bunuri și servicii pot fi incluse, în funcție de caracterul lor, în categoria obligațiilor de 
serviciu universal, serviciilor sociale de interes general, serviciilor de interes economic 
general și serviciilor de interes general1. 
Dificil de efectuat, distincția este adesea lăsată ulterior în grija instanțelor. Propunerea nu 
operează această distincție. 

Pentru a-și îndeplini sarcinile, statul încredințează lucrări în cadrul unor achiziții publice care 
pot lua forma unor concesionări. Propunerea Comisiei nu face nicio distincție și nici nu 
definește criteriile de excludere reciprocă.

În conformitate cu articolul 14 din TFUE și cu Protocolul nr. 26 anexat la acest tratat, 
autoritățile locale, regionale sau naționale hotărăsc, în mod independent, dacă este preferabil 
ca bunurile și serviciile de interes general să fie furnizate de ele însele sau dacă ar fi mai bine 
să le concesioneze. În acest caz, furnizarea de bunuri și servicii populației primează în raport 
cu criteriile pieței interne. Din această cauză, este necesară o definire mai exactă a sferei de 
aplicabilitate. 

Toate administrațiile publice exercită funcții și urmăresc obiective care constau în asigurarea 
bunăstării colective, a interesului general și a coeziunii sociale. 
Stabilind criteriile aplicabile la adjudecare, decidenții se regăsesc, în fapt, încorsetați într-un 
cadru decizional strict. 
Propunerea menționează criteriul celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic. 
În conformitate cu acesta, pe lângă preț și costuri pot fi luate în considerație și anumite criterii 
„tehnice”. Acest fapt influențează puternic decizia de a acorda o concesiune. Structurile 
publice care întâmpină dificultăți financiare ar putea fi obligate să recurgă la o concesionare, 
deoarece funcționarii din administrația publică percep, adesea, remunerații mai mari decât 
angajații prestatorilor din sectorul privat. 
O directivă care reglementează concesiunile nu are rolul de a impune o privatizare sarcinilor 
statului.

Modalitățile de concesionare sunt supuse, și acestea, unor criterii de adjudecare restrictive. 

                                               
1 Comunicarea Comisiei COM(2011) 900 final. 
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Din moment ce propunerea Comisiei nu face nicio distincție între tipurile de servicii, dreptul 
la o decizie independentă și dreptul la o prestare liberă a serviciilor riscă să intre în conflict. O 
astfel de situație nu ar putea fi evitată decât prin excluderea anumitor servicii. 

O reglementare având ca obiect atribuirea unor concesionări nu are drept scop asanarea 
finanțelor publice. Acest ultim obiectiv ar trebui să fie realizat printr-o ameliorare a 
veniturilor fiscale și nu prin încercări de reducere a cheltuielilor prin reducerea prețurilor și a 
costurilor.

Criterii generale 

Propunerea de directivă nu oferă certitudine juridică. Definiția dată concesiunilor nu este cea 
reținută de Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Acest fapt ar ocaziona noi hotărâri 
jurisdicționale. Lipsește diferențierea în raport cu alte tipuri de contract, cum sunt licențele, 
autorizațiile etc.

Criteriul transmiterii riscului nu este suficient. Dacă un concesionar al activității de distribuție 
a apei ar ajunge să fie insolvabil, statul ar trebui să asigure continuarea aprovizionării cu apă. 
Riscul nu ar fi niciodată integral transferat concesionarului.

Transparența și simplitatea procedurii nu sunt garantate. 

Durata de valabilitate a acestor reglementări nu este clară. Exigențele și negocierile necesare 
în viitor sunt imposibil de prevăzut. 

Imperativul asigurării calității și cel al prețului scăzut se contrazic. 

Ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

Experiența arată că criteriul prețului scăzut implică o presiune în sensul reducerii personalului 
prestatorului și al subcontractanților, precum și o degradare a condițiilor lor de muncă. O 
astfel de situație este incompatibilă cu clauza socială orizontală prevăzută la articolul 9 din 
TFUE. 
Criteriul celei ai avantajoase oferte din punct de vedere economic implică luarea în 
considerare a unor criterii sociale. Includerea unei clauze privind respectarea convențiilor 
colective și a altor criterii nu este suficientă. În felul acesta, concurența bazată pe reducerea 
prețului se realizează prin prejudicierea angajaților. 

Respectarea criteriilor implică respectarea normelor naționale și europene în materia dreptului 
muncii. Normele naționale trebuie însă să fie în concordanță cu legislația europeană. 
Introducerea principiului aceleiași remunerații pentru aceeași muncă desfășurată în locuri de 
muncă similare este, în acest fel, de fapt exclusă.

Lipsește menționarea explicită a faptului că nicio țară nu este împiedicată să respecte 
Convenția C94 a OIM și că toate statele membre sunt încurajate să ratifice și să aplice această 
convenție. 
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Viața și sănătatea persoanelor este strâns legată de serviciile sociale furnizate, în mare parte, 
la nivel local. Este recomandabil ca acestea să fie integral excluse din sfera de aplicare a 
directivei, la fel ca și serviciile furnizate de asociațiile de salariați.

De multe ori este dificil ca subcontractanților să li se impună respectarea unor condiții de 
muncă stricte. Nu este prevăzută responsabilitatea solidară cu ofertantul principal. 

******

Având în vedere motivele prezentate mai sus, raportorul a propus Comisiei pentru ocuparea 
forței de muncă și afaceri sociale să respingă propunerea Comisiei. Comisia nu a dat însă curs 
acestei propuneri și a adoptat amendamente.

AMENDAMENTELE

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 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În temeiul articolului 9 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene, 
în ceea ce privește definirea și punerea în 
aplicare a politicilor și a activităților sale, 
Uniunea trebuie să țină seama de 
cerințele privind promovarea unui nivel 
ridicat al ocupării forței de muncă, 
garantarea unei protecții sociale 
corespunzătoare, combaterea excluziunii 
sociale, precum și privind promovarea 
unui nivel ridicat de educație, de formare 
profesională și de protecție a sănătății 
umane. 
Prezenta directivă contribuie la realizarea 
acestor obiective prin încurajarea 
atribuirii de contracte de concesiune 
sustenabile, integrarea criteriilor sociale 
în toate etapele procedurii de 
concesionare și respectarea obligațiilor cu 
privire la condițiile sociale și la ocuparea
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forței de muncă, la sănătatea și siguranța 
la locul de muncă, la securitatea socială și 
la condițiile de muncă, astfel cum este 
prevăzut în legislația UE și națională și în 
dispozițiile dreptului internațional al 
muncii, în hotărârile arbitrale, în 
acordurile și contractele colective de 
muncă.
Directiva nu ar trebui să împiedice statele 
membre să respecte Convenția OIM nr. 49 
privind clauzele dreptului muncii 
referitoare la atribuirea de concesiuni de 
servicii și ar trebui să încurajeze 
integrarea acestor clauze privind dreptul 
muncii în contractele de concesiune.

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Autoritățile locale, regionale și 
naționale dispun de competențe 
discreționare ample pentru a decide dacă, 
cum și în ce măsură își asumă sarcina de 
a exercita ele însele funcții publice, în 
conformitate cu  articolul 14 din TFUE 
coroborat cu Protocolul nr. 26 din TFUE.
Autoritățile publice pot exercita funcții 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.

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 3 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Rolul esențial și competențele 
discreționare ample ale  autorităților 
naționale, regionale și locale în ceea ce 
privește furnizarea, autorizarea și 
organizarea de servicii de interes general 
cât mai apropiate posibil de nevoile 
utilizatorilor sunt, de asemenea, în 
conformitate cu articolele 2, 3, 4 și 14 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, Protocolul nr. 26 privind 
serviciile de interes general și  articolul 36 
din Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene.

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) O examinare a așa-numitelor servicii 
prioritare și neprioritare (servicii „A” și 
„B”) efectuată de Comisie a arătat că nu 
se justifică restrângerea aplicării 
integrale a legislației privind achizițiile la 
un grup limitat de servicii.

eliminat

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Având în vedere rezultatele evaluării 
realizate de Comisie privind reforma 
normelor din domeniul achizițiilor publice, 
este oportună excluderea de la aplicarea 
integrală a prezentei directive doar a acelor 
servicii care au o dimensiune 
transfrontalieră limitată, respectiv așa-
numitele servicii prestate unei persoane, 

(21) Având în vedere rezultatele evaluării 
realizate de Comisie privind reforma 
normelor din domeniul achizițiilor publice, 
este oportună excluderea de la aplicarea 
integrală a prezentei directive doar a acelor 
servicii care au o dimensiune 
transfrontalieră limitată, respectiv așa-
numitele servicii prestate unei persoane, 
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cum sunt anumite servicii sociale, de
sănătate și de învățământ. Aceste servicii 
sunt furnizate într-un anumit context care 
variază foarte mult de la un stat membru la 
altul, datorită tradițiilor culturale diferite.
Trebuie instituit, așadar, un regim specific 
de concesiune pentru aceste servicii, ținând 
cont de faptul că acestea au fost recent 
reglementate. Obligația de a publica un 
anunț de intenție și un anunț de atribuire 
pentru orice concesiune cu o valoare egală 
sau mai mare decât pragurile stabilite în 
prezenta directivă reprezintă o modalitate 
adecvată de a le comunica potențialilor 
ofertanți informații privind oportunitățile 
de afaceri, precum și de informa toate 
părțile interesate cu privire la numărul și 
tipul contractelor atribuite. Mai mult, 
statele membre trebuie să instituie măsuri 
corespunzătoare privind atribuirea 
contractelor de concesiune pentru aceste 
servicii, în vederea asigurării respectării 
principiului transparenței și al egalității de 
tratament pentru operatorii economici, și să 
le permită, în același timp, autorităților și 
entităților contractante să țină seama de 
specificul serviciilor în cauză. Statele 
membre trebuie să se asigure că autoritățile 
contractante și entitățile 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 
implicarea și responsabilizarea 
utilizatorilor și de inovare.

cum sunt anumite servicii de învățământ.
Aceste servicii sunt furnizate într-un 
anumit context care variază foarte mult de 
la un stat membru la altul, datorită 
tradițiilor culturale diferite. Trebuie 
instituit, așadar, un regim specific de 
concesiune pentru aceste servicii, ținând 
cont de faptul că acestea au fost recent 
reglementate. Obligația de a publica un 
anunț de intenție și un anunț de atribuire 
pentru orice concesiune cu o valoare egală 
sau mai mare decât pragurile stabilite în 
prezenta directivă reprezintă o modalitate 
adecvată de a le comunica potențialilor 
ofertanți informații privind oportunitățile 
de afaceri, precum și de informa toate 
părțile interesate cu privire la numărul și 
tipul contractelor atribuite. Mai mult, 
statele membre trebuie să instituie măsuri 
corespunzătoare privind atribuirea 
contractelor de concesiune pentru aceste 
servicii, în vederea asigurării respectării 
principiului transparenței și al egalității de 
tratament pentru operatorii economici, și să 
le permită, în același timp, autorităților și 
entităților contractante să țină seama de 
specificul serviciilor în cauză. Statele 
membre trebuie să se asigure că autoritățile 
contractante și entitățile 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 
implicarea și responsabilizarea 
utilizatorilor și de inovare.

Justificare

Serviciile sociale și de sănătate nu trebuie să rămână în afara cadrului de reglementare.

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Considerentul 25
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Pentru a asigura transparența și 
egalitatea de tratament, criteriile pentru 
atribuirea concesiunilor trebuie să respecte 
întotdeauna anumite standarde generale. 
Acestea trebuie comunicate în prealabil 
tuturor ofertanților potențiali, trebuie să 
aibă legătură cu obiectul contractului și nu 
trebuie să îi ofere autorității contractante 
sau entității contractante o libertate de 
selecție 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. Pentru a respecta 
aceste standarde, îmbunătățind în același 
timp certitudinea juridică, statele membre 
pot prevedea utilizarea criteriului ofertei 
celei mai avantajoase din punct de vedere 
economic.

(25) Pentru a asigura transparența și 
egalitatea de tratament, criteriile pentru 
atribuirea concesiunilor trebuie să respecte 
întotdeauna anumite standarde generale. 
Acestea trebuie comunicate în prealabil 
tuturor ofertanților potențiali, trebuie să 
aibă legătură cu obiectul contractului și nu 
trebuie să îi ofere autorității contractante 
sau entității contractante o libertate de 
selecție 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. Pentru a respecta 
aceste standarde, îmbunătățind în același 
timp certitudinea juridică, statele membre 
pot prevedea utilizarea criteriului ofertei 
celei mai sustenabile și mai avantajoase 
din punct de vedere economic.

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Dacă autoritățile și entitățile 
contractante aleg să atribuie o concesiune 
ofertei celei mai avantajoase din punct de 
vedere economic, ele trebuie să determine 
criteriile economice și calitative pe baza 
cărora evaluează ofertele pentru a stabili 
care dintre ele prezintă cel mai bun raport 
calitate-preț. Determinarea acestor criterii 
depinde de obiectul concesiunii, întrucât 
ele trebuie să permită evaluarea nivelului 
de performanță oferit de fiecare ofertant, 
având în vedere obiectul concesiunii, astfel 
cum este definit în cerințele tehnice, 
precum și măsurarea raportului calitate-
preț pentru fiecare ofertă.

(26) Dacă autoritățile și entitățile 
contractante aleg să atribuie o concesiune 
ofertei celei mai sustenabile și mai
avantajoase din punct de vedere economic, 
ele trebuie să determine criteriile 
economice și calitative pe baza cărora 
evaluează ofertele pentru a stabili care 
dintre ele prezintă cel mai bun raport 
calitate-preț. Determinarea acestor criterii 
depinde de obiectul concesiunii, întrucât 
ele trebuie să permită evaluarea nivelului 
de performanță oferit de fiecare ofertant, 
având în vedere obiectul concesiunii, astfel 
cum este definit în cerințele tehnice, 
precum și măsurarea raportului calitate-
preț pentru fiecare ofertă.
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Amendamentul 8

Propunere de directivă
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Este necesar ca specificațiile tehnice 
stabilite de autoritățile și entitățile 
contractante să permită exercitarea 
concurenței în domeniul atribuirii 
concesiunilor. 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, 
prin reflectarea caracteristicilor 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 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 sau entitățile 
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, sau
nicio posibilitate de a le obține în 
termenele stabilite.

(28) Este necesar ca specificațiile tehnice 
stabilite de autoritățile și entitățile 
contractante să permită exercitarea 
concurenței în domeniul atribuirii 
concesiunilor. 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 și 
aplicate în conformitate cu principiile 
transparenței și nediscriminării și în așa 
fel încât să se evite restrângerea în mod 
artificial a concurenței prin cerințe care 
favorizează un anumit operator economic, 
prin reflectarea caracteristicilor 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 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 sau entitățile 
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, sau 
nicio posibilitate de a le obține în 
termenele stabilite.
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Amendamentul 9

Propunere de directivă
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) În cadrul specificațiilor tehnice și al 
criteriilor de atribuire, autorităților 
contractante și entităților contractante 
trebuie să li se permită să facă referire la un 
anumit proces de producție, la un anumit 
mod de prestare a serviciilor sau la un 
proces specific pentru orice alt stadiu al 
ciclului de viață al unui produs sau 
serviciu, cu condiția să aibă legătură cu 
obiectul concesiunii. În vederea unei mai 
bune integrări a considerentelor sociale în 
procesul de atribuire a concesiunilor, 
achizitorii ar putea să aibă și posibilitatea 
de a include în criteriile de atribuire 
caracteristici referitoare la condițiile de 
muncă. Cu toate acestea, dacă autoritățile 
contractante sau entitățile contractante 
utilizează criteriul ofertei celei mai 
avantajoase din punct de vedere economic, 
astfel de criterii pot fi legate doar de 
condițiile de lucru ale persoanelor care 
participă direct la procesul de producție sau 
la prestarea serviciului în cauză. Aceste 
caracteristici pot să vizeze doar protejarea 
sănătății personalului implicat în procesul 
de producție sau favorizarea integrării 
sociale a persoanelor defavorizate ori a 
membrilor grupurilor vulnerabile dintre 
persoanele desemnate să execute 
contractul, inclusiv accesibilitatea pentru 
persoanele cu dizabilități. În acest caz, 
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 

(29) În cadrul specificațiilor tehnice și al 
criteriilor de atribuire, autorităților 
contractante și entităților contractante 
trebuie să li se permită să facă referire la un 
anumit proces de producție, la un anumit 
mod de prestare a serviciilor sau la un 
proces specific pentru orice alt stadiu al 
ciclului de viață al unui produs sau 
serviciu, cu condiția să aibă legătură cu 
obiectul concesiunii. În vederea unei mai 
bune integrări a considerentelor sociale în 
procesul de atribuire a concesiunilor, 
achizitorii ar putea să aibă și posibilitatea 
de a include în criteriile de atribuire 
caracteristici referitoare la condițiile de 
muncă. Cu toate acestea, dacă autoritățile 
contractante sau entitățile contractante 
utilizează criteriul ofertei celei mai 
sustenabile și mai avantajoase din punct de 
vedere economic, astfel de criterii pot fi 
legate doar de condițiile de lucru ale 
persoanelor care participă direct la procesul 
de producție sau la prestarea serviciului în 
cauză. Aceste caracteristici pot să vizeze 
doar protejarea sănătății personalului 
implicat în procesul de producție sau 
favorizarea integrării sociale a persoanelor 
defavorizate ori a membrilor grupurilor 
vulnerabile dintre persoanele desemnate să 
execute contractul, inclusiv accesibilitatea 
pentru persoanele cu dizabilități. În acest 
caz, 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 
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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. Dacă 
utilizează criteriul ofertei celei mai 
avantajoase din punct de vedere economic, 
autoritățile și entitățile contractante trebuie 
să aibă, de asemenea, posibilitatea de a 
utiliza drept criteriu de atribuire 
organizarea, calificarea și experiența 
personalului desemnat să execute 
contractul de concesiune în cauză, 
deoarece acestea pot afecta calitatea 
executării contractului de concesiune și, 
prin urmare, valoarea economică a ofertei.

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. Dacă 
utilizează criteriul ofertei celei mai 
sustenabile și mai avantajoase din punct de 
vedere economic, autoritățile și entitățile 
contractante trebuie să aibă, de asemenea, 
posibilitatea de a utiliza drept criteriu de 
atribuire organizarea, calificarea și 
experiența personalului desemnat să 
execute contractul de concesiune în cauză, 
deoarece acestea pot afecta calitatea 
executării contractului de concesiune și, 
prin urmare, valoarea economică a ofertei.

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Considerentul 29 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29a) În vederea unei mai bune integrări 
a considerentelor sociale în procesul de 
atribuire a concesiunilor, achizitorii ar 
trebui să aibă posibilitatea de a include 
criterii sociale și criterii ce relevă de 
politica de ocupare a forței de muncă, 
precum: protecția socială și protecția 
locurilor de muncă, condițiile de muncă, 
reglementări privind sănătatea și 
securitatea, promovarea ocupării forței de 
muncă a șomerilor de lungă durată, a 
lucrătorilor în vârstă, a tinerilor și a 
stagiarilor, a persoanelor care aparțin 
unor grupuri defavorizate, a persoanelor 
cu dizabilități și a persoanelor care provin 
din familii de imigranți, condiții de muncă 
decente, incluziunea socială, egalitatea 
între bărbați și femei, accesul la formarea 
profesională la locul de muncă, drepturile 
omului și comerțul etic.
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Amendamentul 11

Propunere de directivă
Considerentul 29 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29b) Prezenta directivă asigură aplicarea 
Directivei 2001/23/CE a Consiliului 
privind apropierea legislației statelor 
membre referitoare la menținerea 
drepturilor lucrătorilor în cazul 
transferului de întreprinderi, unități sau 
părți de întreprinderi sau unități pentru a 
asigura respectarea normelor în materie 
de concurență egală și protejarea 
lucrătorilor în contextul transferului unei 
întreprinderi.

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Considerentul 32 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32a) Atunci când, în cadrul atribuirii 
unei concesiuni, lucrătorii sunt 
transferați de la o autoritate contractantă 
sau o entitate contractantă publică sau de 
la concesionarul anterior la noul 
concesionar, se aplică, în ceea ce îi 
privește, efectele juridice ale 
Directivei 2001/23/CE referitoare la 
conservarea locului de muncă și a 
condițiilor de muncă.

Amendamentul 13

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

Prezenta directivă nu aduce atingere 
dreptului autorităților de la toate 
nivelurile de a hotărî individual dacă, în 
ce mod și în ce măsură exercită ele însele 
funcții publice.  Autoritățile își pot 
îndeplini sarcinile publice folosind 
resursele lor proprii, fără a avea obligația 
de a atribui concesiuni altor operatori 
economici (externi). Ele își pot îndeplini 
sarcinile și împreună cu alte autorități.

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. „un contract cu titlu oneros” 
înseamnă un contract care se bazează pe 
un schimb de avantaje. Acest aspect 
implică faptul că fiecare parte poate 
beneficia de tranzacție și că un asemenea 
beneficiu nu trebuie să fie în mod necesar 
de natură economică;

Amendamentul 15

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) contracte de muncă; (e) contracte de muncă sau contracte 
colective de muncă ce contribuie la 
îmbunătățirea condițiilor de muncă;

Amendamentul 16

Propunere de directivă
Articolul 16 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Durata concesiunii trebuie limitată la
timpul estimat necesar astfel încât 
concesionarul să își recupereze investițiile 
efectuate pentru exploatarea lucrărilor sau 
a serviciilor și să obțină o rentabilitate 
rezonabilă a capitalului investit.

Durata concesiunii trebuie limitată. Printre 
factorii care pot fi luați în considerare în 
această privință se află timpul estimat 
necesar astfel încât concesionarul să își 
recupereze investițiile efectuate pentru 
exploatarea lucrărilor sau a serviciilor. În 
plus, se pot lua în considerare și alte 
criterii obiective, precum interesul public 
pentru furnizarea permanentă de servicii 
de înaltă calitate sau exploatarea 
sustenabilă din punct de vedere ecologic 
și social a serviciilor, costurile aferente 
alegerii unui concesionar, precum și 
timpul estimat necesar pentru a atinge 
obiectivele de performanță stabilite de 
autoritatea contractantă.

Amendamentul 17

Propunere de directivă
Articolul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 17 eliminat
Servicii sociale și alte servicii specifice
Concesiunile de servicii sociale și alte 
servicii specifice enumerate în anexa X 
care intră sub incidența prezentei 
directive fac obiectul obligațiilor 
prevăzute la articolul 26 alineatul (3) și la 
articolul 27 alineatul (1).

Amendamentul 18

Propunere de directivă
Articolul 20 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot rezerva dreptul de 
participare la procedurile de atribuire a 

Statele membre pot rezerva dreptul de 
participare la procedurile de atribuire a 
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concesiunilor 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 concesiuni să fie executate în contextul 
programelor de angajare protejate, dacă 
peste 30 % din angajații atelierelor, 
operatorilor economici sau programelor 
în cauză sunt lucrători cu dizabilități sau 
defavorizați.

concesiunilor:

Amendamentul 19

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) atelierelor protejate, sau pot prevedea 
ca astfel de concesiuni să fie executate în 
contextul programelor de angajare 
protejate, dacă majoritatea angajaților 
atelierelor sunt persoane cu dizabilități 
care, prin natura sau gravitatea 
dizabilităților lor, nu pot desfășura 
activități în condiții normale sau nu pot 
găsi cu ușurință un loc de muncă pe piața 
normală;

Amendamentul 20

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) întreprinderilor și programelor care 
au drept obiectiv principal integrarea 
socială și profesională a lucrătorilor 
defavorizați, cu condiția ca cel puțin 30 % 
din angajații operatorilor economici 
respectivi sau ai programelor respective să 
fie persoane cu dizabilități sau lucrători 
defavorizați.
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Amendamentul 21

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 4 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4c) Operatorii economici respectă 
obligațiile privind protecția socială, 
ocuparea forței de muncă și condițiile de 
muncă, aplicabile în locul în care 
urmează să se execute lucrările, să se 
presteze serviciile sau să se furnizeze 
bunurile, în conformitate cu legislația 
Uniunii și cu legislația națională și/sau 
contractele colective de muncă naționale 
sau cu dispozițiile dreptului internațional 
al muncii, enumerate în anexa XIIIa 
(nouă).

Amendamentul 22

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 4 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4d) Clauzele contractelor de concesiune 
sunt făcute publice și pot face obiectul 
unui control.

Amendamentul 23

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Autoritățile contractante pot utiliza 
datele procesate electronic în cadrul 
procedurilor de achiziții publice pentru a 
preveni, detecta și corecta erorile care se 
produc în fiecare etapă, prin dezvoltarea 
unor instrumente adecvate.

(8) Autoritățile contractante pot utiliza 
datele procesate electronic în cadrul 
procedurilor de atribuire de concesiuni
pentru a preveni, detecta și corecta erorile 
care se produc în fiecare etapă, prin 
dezvoltarea unor instrumente adecvate.
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Amendamentul 24

Propunere de directivă
Articolul 36 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile contractante precizează, în 
anunțul de concesionare, condițiile de 
participare referitoare la:

Autoritățile contractante precizează, în 
anunțul de concesionare sau documentul
concesiunii, condițiile de participare 
referitoare la:

Amendamentul 25

Propunere de directivă
Articolul 36 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera e a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) încălcări repetate și/sau grave ale 
normelor dreptului muncii, ale dreptului 
securității sociale și ale dreptului 
mediului, stabilite prin hotărâri care au 
dobândit autoritate de lucru judecat.

Amendamentul 26

Propunere de directivă
Articolul 36 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Un operator economic trebuie exclus de 
la participarea la o concesiune în cazul în 
care autoritatea contractantă sau entitatea 
contractantă are cunoștință de existența 
unei hotărâri cu autoritate de lucru judecat 
conform căreia acesta 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 sau al entității contractante.

(6) Un operator economic trebuie exclus de 
la participarea la o concesiune în cazul în 
care autoritatea contractantă sau entitatea 
contractantă are cunoștință de existența 
unei hotărâri cu autoritate de lucru judecat 
sau a unei decizii administrative cu forță 
juridică, conform căreia acesta 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 
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autorității sau al entității contractante, sau 
în cazul în care operatorul economic 
participant a făcut mai mult decât o dată 
obiectul unei hotărâri judecătorești 
defavorabile sau al unor sancțiuni în 
temeiul dreptului muncii.

Amendamentul 27

Propunere de directivă
Articolul 36 – alineatul 7 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statul membru poate stabili că autoritățile 
contractante sau entitățile contractante pot 
exclude orice operator economic de la 
participarea la atribuirea unei concesiuni 
dacă este îndeplinită una dintre următoarele 
condiții:

Statul membru stabilește că autoritățile 
contractante sau entitățile contractante pot 
exclude orice operator economic de la 
participarea la atribuirea unei concesiuni 
dacă este îndeplinită una dintre următoarele 
condiții:

Amendamentul 28

Propunere de directivă
Articolul 36 – alineatul 7 – paragraful 1 – litera c a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) încălcări ale dreptului social, ale 
dreptului muncii, infracțiuni fiscale și de 
mediu.

Amendamentul 29

Propunere de directivă
Articolul 39 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre pot stabili ca 
autoritățile contractante și entitățile 
contractante să atribuie concesiunile pe 
baza criteriului ofertei celei mai 
avantajoase din punct de vedere economic, 
în conformitate cu alineatul (2). În afară de 

(4) Statele membre pot stabili ca 
autoritățile contractante și entitățile 
contractante să atribuie concesiunile pe 
baza criteriului ofertei celei mai 
sustenabile și mai avantajoase din punct de 
vedere economic, în conformitate cu 
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preț și de costuri, aceste criterii pot include 
următoarele aspecte:

alineatul (2). În afară de preț și de costuri, 
aceste criterii pot include următoarele 
aspecte:

Amendamentul 30

Propunere de directivă
Articolul 39 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 31

Propunere de directivă
Articolul 39 – alineatul 4 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) criterii sociale și criterii privind 
politica de ocupare a forței de muncă.

Amendamentul 32

Propunere de directivă
Articolul 39 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pentru concesiunile de servicii și 
concesiunile care implică proiectarea de 
lucrări, pot fi luate în considerare 
organizarea, calificarea și experiența 
personalului desemnat să execute 
concesiunea în cauză, cu consecința că, în 
urma atribuirii contractului, aceste 
persoane pot fi înlocuite doar cu aprobarea 
autorității contractante sau a entității 
contractante, care trebuie să verifice dacă 

(b) pentru concesiunile de servicii și 
concesiunile care implică proiectarea de 
lucrări, se iau în considerare organizarea, 
calificarea și experiența personalului 
desemnat să execute concesiunea în cauză, 
precum și calificarea și conduita 
profesională ale oricărui subcontractant,
cu consecința că, după atribuirea 
concesiunii, aceste persoane pot fi înlocuite 
doar cu aprobarea autorității contractante 
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înlocuirile asigură o organizare și o calitate 
echivalente;

sau a entității contractante, care trebuie să 
verifice dacă înlocuirile asigură o 
organizare, o calitate, o calificare sau o 
experiență echivalente;

Amendamentul 33

Propunere de directivă
Articolul 39 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul prevăzut la alineatul (4), 
autoritatea sau entitatea contractantă 
specifică în anunțul de participare, în 
invitația de a transmite oferte sau în 
documentele concesiunii ponderea relativă 
acordată fiecăruia dintre criteriile alese 
pentru determinarea ofertei celei mai 
avantajoase din punct de vedere economic.

În cazul prevăzut la alineatul (4), 
autoritatea sau entitatea contractantă 
specifică în anunțul de participare, în 
invitația de a transmite oferte sau în 
documentele concesiunii ponderea relativă 
acordată fiecăruia dintre criteriile alese 
pentru determinarea ofertei celei mai 
sustenabile și mai avantajoase din punct de 
vedere economic.

Amendamentul 34

Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) În documentele concesiunii, autoritatea 
contractantă sau entitatea 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. Orice modificare în lanțul de 
subcontractanți se semnalează fără 
întârziere autorității contractante, 
împreună cu numele, datele de contact și 
reprezentanții legali ai acestora.
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Amendamentul 35

Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Alineatul (1) nu aduce atingere 
aspectului responsabilității operatorului 
economic principal.

(2) Alineatul (1) nu aduce atingere 
aspectului responsabilității operatorului 
economic principal și al responsabilității 
subcontractantului.

Amendamentul 36

Propunere de directivă
Anexa 4 – titlul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

INFORMAȚII CARE TREBUIE 
INCLUSE ÎN ANUNȚURILE DE 
CONCESIONARE

INFORMAȚII CARE TREBUIE 
INCLUSE ÎN ANUNȚURILE DE 
CONCESIONARE SAU ÎN 
DOCUMENTELE CONCESIUNII

Amendamentul 37

Propunere de directivă
Anexa 10 

Textul propus de Comisie

SERVICII PREVĂZUTE LA ARTICOLUL 17
Cod CPV Descriere

7511000-4 și
de la 85000000-9 la 85323000-9
(cu excepția 85321000-5 și 85322000-2)

Servicii de sănătate și servicii sociale

75121000-0, 75122000-7, 75124000-1 Servicii administrative în domeniul 
educației, al sănătății și în domeniul 
cultural

75300000-9 Servicii de asigurări sociale obligatorii

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6,
75313000-3, 75313100-4, 75314000-0,

Servicii de indemnizații



AD\915531RO.doc 23/24 PE486.119v02-00

RO

75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

98000000-3 Alte servicii comunitare, sociale și 
personale

98120000-0 Servicii prestate de organizații sindicale

98131000-0 Servicii religioase

Amendamentul

eliminat
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