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PROPUNERE DE DIRECTIVĂ REFERITOARE LA CONTRACTELE DE 
CONCESIUNE COM(2011)887 FINAL 
COD(2011)0437

Atribuirea concesiunilor de lucrări face în prezent obiectul unor dispoziții de bază ale 
Directivei nr. 2004/18/CE privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de 
achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii. Atribuirea de concesiuni de servicii este 
acoperită doar de principiile generale ale Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene 
(libertăți economice, nediscriminare, transparență, egalitate de tratament, proporționalitate, 
recunoaștere reciprocă). Prezenta propunere este în corelație cu revizuirea Directivelor nr. 
2004/17/CE și 2004/18/CE privind achizițiile publice aflate în vigoare. Aceasta va conduce la 
adoptarea unui instrument juridic separat, de reglementare a modului de atribuire a 
concesiunilor de lucrări și servicii în sectorul clasic și sectorul serviciilor de utilitate publică.

În cadrul examinării preliminare a prezentei propuneri, obiectivul acestui document este de a 
defini valoarea adăugată a unei astfel de inițiative, de a determina tipul de norme necesare, și 
de a identifica principalele problematici la care trebuie să răspundă proiectul de raport. 

1. Care este valoarea adăugată?

Raportorul este sigur de valoarea adăugată a unei astfel de inițiative din patru motive:

- Clarificarea cadrului legislativ existent. Multiplicarea jurisprudenței CEJ (25 de 
hotărâri din 2000) dovedește ambiguitatea juridică existentă. Trebuie precizate mai multe 
noțiuni, cu toate că pozițiile sunt decise mai bine între autoritățile contractante decât între 
companii 1 (concesiune, risc, distincție între concesionări de servicii și de lucrări, între 
concesiuni și alte forme de contracte - autorizări sau licențe - sau între concesiuni și achiziții 
publice). 

- Garantarea stabilității și securității juridice. Evoluția jurisprudenței, absența 
aplicării uniforme a principiilor Tratatului și mozaicul juridic existent în cadrul UE creează o 
incertitudine juridică care afectează diferiți actori. Dacă CEJ a specificat că autoritățile 
contractante trebuie să respecte principiile fundamentale ale Tratatului 2, pe de altă parte nu a 
clarificat în mod suficient implicațiile acestora. 

- Sprijinirea acțiunilor autorităților publice pentru dezvoltarea și modernizarea 
infrastructurilor economice și promovarea serviciilor publice

- Stimularea competiției în cadrul UE și promovarea apariției unor actori europeni
(garantarea transparenței și a caracterului echitabil al procedurilor, sancționarea utilizării 
abuzive a contractelor pe instrumente derivate extrabursiere). 40 % din întreprinderile 
consultate în 2010 declară că sunt conștiente de existența unor astfel de contracte. 3 Absența 
unor norme clare care să trateze toți candidații în mod egal poate duce la sancționarea IMM-

                                               
1 SEC(2011) 1588 final, 20.12.2011, Anexa I B
2 Cauza C-324/98, Telaustria, 2000
3 SEC(2011) 1588 final, 20.12.2011, Anexa I B p. 68
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urilor, reduse la rolul de subcontractanți 1. Cu toate acestea, deschiderea către concurență nu 
înseamnă o privatizare rapidă a serviciilor publice.

S-a pus problema justificării unei inițiative separate de achizițiile publice. Aceasta se 
justifică prin natura fundamental diferită a concesiunii față de achiziția publică:  transferul 
responsabilității de la autoritatea publică către concesionar și existența unui risc economic 
legat de exploatarea lucrărilor/serviciilor.  Concesiunea nu este o formă de achiziție publică; 
prin urmare, trebuie luate în vedere caracteristicile specifice ale acesteia .

2. Care sunt normele necesare?

Raportorul consideră următoarele:

- definiția concesiunii este esențială, având în vedere multitudinea de definiții la nivel 
național (delimitarea câmpului de aplicare)

- normele privind concesiunile nu trebuie să fie o copie a celor privind achizițiile 
publice

- normele trebuie să fie clare, simple și să nu creeze birocrație excesivă

- libertatea autorităților publice de a decide cu privire la organizarea modului în 
care își îndeplinesc misiunea de serviciu public trebuie recunoscută în mod clar

- dreptul de a negocia și de a contracta autoritățile publice și operatorii economici 
trebuie respectat. Dacă primelor trebuie să li se recunoască o anumită marjă de flexibilitate și 
de apreciere în alegerea acestora, următoarele trebuie să poată beneficia de criterii obiective și 
transparente având în vedere constrângerile temporale și financiare pe care le implică 
depunerea unei candidaturi.

- respectul drepturilor ofertanților trebuie garantat (dreptul la recurs, 
confidențialitatea informațiilor etc.)

3. Principalele problematici

Următoarele secțiuni prezintă situația, apoi sunt prezentate principalele problematici pe care 
raportorul dorește să le dezvolte.  

a) Definiția concesiunii

Recurentă în jurisprudența CEJ (în 13 din 25 de hotărâri începând cu 2000), definiția 
concesiunii este fundamentală. Distincția concesiune/achiziție publică rămâne neclară la nivel 

                                               
1 SEC(2011) 1588 final, 20.12.2011, p. 17
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european (definiția concesiunii raportată la contractul de achiziție publică din Directiva nr. 
2004/18/CE).

→ Necesitatea de a clarifica definiția concesiunii (nivelul/tipul de risc, pertinența criteriilor 
mai specifice - de exemplu, procentajul cifrei de afaceri)

→ Distincție între concesiuni de lucrări sau de servicii; definiția și regimul juridic aplicabil 
concesiunilor mixte. Având în vedere că majoritatea concesiunilor de lucrări includ 
concesiuni de servicii, este dificilă determinarea statutului pe care îl are acest tip de contract

→ Clarificarea distincției dintre concesiune și achiziție publică (utilizarea termenilor 
referitori la achizițiile publice pentru concesiuni, de exemplu „achiziție” pentru „contract”, 
„preț” pentru „valoare” etc.)

b) Domeniul de aplicare și excluderile sectoriale

Prezenta propunere se aplică contractelor a căror valoare atinge sau depășește 5 milioane de 
euro (articolul 5), în timp ce concesiunilor de servicii de o valoare de 2,5 - 5 milioane de euro 
li se aplică o procedură simplificată [articolul 5 alineatul (2)]. Sunt prevăzute excluderi 
(articolele 8-15) și derogări (articolul 17). 

Fostele servicii neprioritare

Eliminarea distincției existente în Directivele nr. 2004/18/CE și 2004/17/CE între serviciile 
prioritare și neprioritare creează o anumită incertitudine în ceea ce privește serviciile 
considerate până atunci neprioritare, nefiind excluse de la aplicarea integrală a Directivei 
decât „serviciile care au o dimensiune transfrontalieră limitată” (considerentul 21). 

→  Identificarea exactă a serviciilor vizate

→ Pertinența restricționării listei serviciilor considerate până în prezent neprioritare în 
Directiva nr. 2004/18/CE (Anexa II B)

→ Clarificarea neaplicării altor dispoziții decât a celor referitoare la publicare pentru 
serviciile sociale/alte servicii specifice (articolul 17)
Energie

Sunt excluse activitățile legate de administrarea infrastructurilor de rețea în cadrul exercitării 
unui drept exclusiv acordat de operatorul economic [articolul 8 alineatul (1)]. Dacă această 
excludere pare pragmatică (concurență inexistentă din cauza acordării unui drept exclusiv de 
către stat), ea nu exclude activitățile de furnizare de energie supuse tarifelor reglementate de 
stat conform unei echilibrări tarifare. Aceasta se bazează pe principiile solidarității sociale și 
teritoriale (fiecare cetățean primește energie la același preț oricare ar fi localizarea sa pe 
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teritoriul național). Colectivitatea publică nu poate alege operatorul. 

→ Luarea în calcul a excluderii activităților de furnizare de energie al căror tarif este 
reglementat de către stat

Apă

Acest sector stârnește numeroase opoziții, ridicând semne de întrebare în ceea ce privește o 
eventuală privatizare „rapidă”. 

→ Să nu se reducă problema acestui sector la o simplă dezbatere ideologică „pentru sau 
contra” privatizare 

→  Necesitatea afirmării libertății autorităților publice de a decide cu privire la organizarea 
modului în care își îndeplinesc misiunea de serviciu public

Alte excluderi

Prezenta propunere ar fi neclară pentru alte sectoare (de exemplu serviciile portuare, 
transporturile publice).

→ Necesitatea clarificării dispozițiilor vizate

c) Excluderi de principiu: cooperare public-public și întreprindere afiliată

Cooperare verticală („in-house”)

Concesiunile atribuite de o autoritate contractantă/entitate contractantă unei alte persoane 
juridice sunt excluse sub următoarele condiții: exercitarea asupra persoanei juridice în cauză a 
unui control similar celui pe care îl exercită autoritatea contractantă/entitatea contractantă 
asupra propriilor servicii; efectuarea pentru autoritatea contractantă/entitatea contractantă a 
cel puțin 90 % din activitățile persoanei juridice în cauză; refuzul oricărei participări private 
[articolul 15 alineatul (1)]. Această cooperare verticală neprevăzută în actualele Directive nr. 
2004/17/CE și 2004/18/CE rezultă dintr-o codificare a jurisprudenței CEJ (hotărârea Teckal
1), noțiune extinsă ulterior asupra unui control comun exercitat de mai multe autorități 
contractante (hotărârea Coditel 2) [articolul 15 alineatul (3) al prezentei propuneri].

Principalele critici se referă la caracterul inadecvat al codificării jurisprudenței; caracterul 
                                               
1 Cauza C-107/98, 1999
2 Cauza C-324/07, 2008
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arbitrar al alegerii de 90 % (jurisprudența menționează doar necesitatea ca persoana juridică în 
cauză să îndeplinească partea „esențială” a activităților sale cu autoritatea/autoritățile 
contractantă/e care o controlează); necesitatea unei analize de la caz la caz; percepția 
dezvoltării cooperării „in-house” ca sursă de concurență neloială între sectorul public și cel 
privat. 

Refuzul oricărei participări private a fost, de asemenea, criticat, argumentând necesitatea de a 
evalua obiectivul urmărit (scop comercial/industrial sau misiune de serviciu public) dincolo 
chiar de existența acestei participări, sau de a autoriza participarea privată minoritară.

→ Necesitatea de a recunoaște puterea de autoorganizare a autorităților 
contractante/entităților contractante și de a exclude cooperarea „in-house”din domeniul de 
aplicare al Directivei

→ Întrebare privind alegerea criteriului de 90 % și privind modalitățile de verificare a 
respectării acestui prag

→ Necesitatea de a clarifica noțiunea de activitate exercitată de către persoana juridică 
pentru autoritățile contractante/entitățile contractante (numărul de contracte? cifra de 
afaceri?)

→ Același tip de întrebare se pune în cadrul unui control comun al mai multor autorități 
contractante/entități contractante asupra unei persoane juridice în condițiile cooperării 
„in-house” [articolul 15 alineatul (3)]

→ Întrebare privind pertinența refuzului oricărei participări private

Cooperare orizontală

Prezenta propunere exclude cooperarea orizontală între autoritățile publice [articolul 15 
alineatul (4)]. Aceasta codifică jurisprudența CEJ (hotărârea Hamburg 1) condiționând această 
excludere de existența mai multor criterii (excluderea oricărei participări private; cooperare 
veritabilă între autoritățile publice, care vizează desfășurarea „în comun” a unei sarcini de 
serviciu public; acordul este guvernat doar de considerente legate de interesul public). 

Sunt menționate și alte criterii cumulative neprevăzute în jurisprudență, precum 
imposibilitatea autorităților sau entităților contractante de a efectua pe piața liberă mai mult de 
10 %, în termeni de cifră de afaceri, din activitățile care sunt relevante în contextul acordului 
(articolul 15 alineatul (4) litera c) sau absența unor transferuri financiare între autoritățile sau 
entitățile contractante participante, altele decât cele care corespund rambursării costurilor 
efective ale lucrărilor, serviciilor sau bunurilor [articolul 15 alineatul (4) litera (d)]. 

→ Necesitatea de a analiza pertinența criteriilor propuse, mai ales a celor neprevăzute în 
                                               
1 Cauza C-480/06, 2009.
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jurisprudență

→ Întrebare privind noțiunea realizării sarcinii „în comun” (ideea potrivit căreia 
autoritățile contractante trebuie obligatoriu să își desfășoare în comun sarcina, când se poate 
întâmpla ca una dintre acestea să îndeplinească sarcina pentru celelalte)

Întreprinderi afiliate

Sunt excluse concesiunile atribuite de către o entitate contractantă unei întreprinderi afiliate 
[articolul 11 alineatul (3)]. Acest lucru a fost perceput uneori drept o extindere nefondată a 
cooperării „in-house” în sectoarele speciale, cu aplicarea unor criterii mai puțin stricte 
(criteriu de 80 %).

→ Întrebare privind fundamentul acestei dispoziții și privind eventualele consecințe 
referitoare la deschiderea către concurență

→ Necesitatea de a analiza impactul acestei dispoziții asupra IMM-urilor

d) Garanții procedurale

Publicare și transparență

Autoritățile și entitățile contractante transmit pe cale electronică CE un anunț de concesionare 
(dorința de a atribui o concesiune) și un anunț de atribuire (rezultatele procedurii), bazate pe 
formularele standard și trimise spre publicare Oficiului pentru Publicații al Uniunii Europene 
înainte de publicarea lor la nivel național. Obligația unui anunț de atribuire se aplică și 
concesiunilor de servicii având o valoare de 2,5 - 5 milioane de euro (cu excepția serviciilor 
sociale și a altor servicii specifice).

→ Pertinența unei astfel de proceduri care pare inutil de complexă și dificilă

→ Pertinența interdicției de publicare la nivel național înainte de publicarea la nivelul UE 
și posibilitatea de a prevedea o trimitere simultană

Modalități de atribuire a contractelor 

Prezenta propunere prevede dispozițiile care stabilesc modalitățile de atribuire a 
concesiunilor.

→ Întrebare privind recursul la ierarhizarea și ponderea criteriilor.  Dacă prima [articolul 
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39 alineatul (3)] garantează ofertanților un cadru clar și transparent pentru pregătirea ofertelor, 
a doua (obligatorie în cadrul unei oferte mai avantajoase din punct de vedere economic) 
limitează marja de apreciere a autorităților publice și poate conduce la alegerea unui ofertant 
neoptim [articolul 39 alineatele (3) și (5)]

→ Formularea fermă a unei legături între criteriile de atribuire și obiectul contractului 
[articolul 39 alineatul (2)] elimină luarea în considerare a altor criterii care s-ar putea 
dovedi pertinente (de exemplu proximitatea, normele sociale și de mediu)

→ Limitarea criteriilor pentru oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic 
[articolul 39 alineatul (4)] nu pare pertinentă (dispoziția corespondentă din propunerea de 
modificare a Directivei nr. 2004/18/CE nu precizează acest caracter limitativ, articolul 66).

→ Ambiguitatea dispozițiilor privind confidențialitatea informațiilor transmise de către 
ofertanți autorităților contractante. Par a fi protejate doar soluțiile sau informațiile transmise 
de către operatorii economici autorităților contractante în mod expres cu titlu confidențial 
[articolele 24 și 35 alineatul (5) litera (b)]. 

e) Modalitățile de executare a contractelor de concesiune

Durată

Propunerea de directivă stabilește durata concesiunii pe baza recuperării investițiilor efectuate 
pentru exploatarea lucrărilor sau a serviciilor (articolul 16). 

→ Necesitatea de a clarifica această definiție care nu ia în vedere decât stadiul de 
exploatare a lucrărilor sau serviciilor, și nu stadiul de stabilire și investițiile inițiale 
prealabile exploatării

→ Adaptarea definiției pentru a include concesiunile existente deja, unde investițiile sunt 
mici

→ Întrebare privind includerea altor criterii pentru concesiunile de servicii (de exemplu, 
performanța)

Modificarea contractelor în cursul perioadei lor de valabilitate

Prezenta propunere stabilește necesitatea unei noi proceduri de atribuire a concesiunilor pe 
baza noțiunii de „modificare substanțială” a dispozițiilor contractului în cursul perioadei lui 
de valabilitate (articolul 42).
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→ Clarificarea noțiunii de „modificare substanțială”

→ Stabilirea de criterii concrete care să permită  identificarea acesteia

Concluzie

În ciuda opoziției generale suscitate de prezenta propunere, raportorul este convins de 
valoarea adăugată a acesteia, deoarece răspunde vidului juridic prezent la nivel european, 
acoperit doar parțial de jurisprudența evolutivă a CEJ.  

Dispozițiile finale ar trebui să răspundă, pe de o parte, obiectivelor de simplificare și de 
securitate juridică, și respectului principiului liberei administrări a autorităților publice, pe de 
altă parte. Chiar dacă problematicile prezentate în acest document nu sunt nici pe departe 
exhaustive, raportorul dorește inițierea unei veritabile reflecții, dincolo de o simplă dezbatere 
ideologică „pentru sau contra” unei inițiative europene privind concesiunile.


