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Introducere 

În opinia raportorului, actualizarea directivelor privind achizițiile publice ar trebui să atingă 
un nivel de echilibru între simplificarea normelor, pe de o parte, și stabilirea de proceduri 
riguroase și eficiente legate de criterii de atribuire inovative și durabile, pe de altă parte, 
asigurând în același timp o mai mare participare a IMM-urilor și generalizând achizițiile 
publice electronice. 

Scopul ar trebui să fie acela de a valorifica la maxim potențialul achizițiilor publice în cadrul 
pieței unice în vederea promovării creșterii economice durabile, a ocupării forței de muncă și 
a incluziunii sociale. Ținând cont de faptul că piețele de achiziții publice constituie o parte 
relevantă a economiei (pondere estimată la 19% din PIB-ul UE),  revizuirea cu succes și 
punerea în aplicare a normelor referitoare la achizițiile publice ar ajuta în mod considerabil la 
relansarea investițiilor în cadrul economiei reale și la depășirea crizei actuale a economiei 
europene.

Raportorul salută propunerile Comisiei și consideră că acestea enunță câteva idei și principii 
noi și interesante. Acestea necesită însă îmbunătățiri în vederea atingerii celui mai bun 
rezultat posibil. 

În acest document, raportorul ar dori să își prezinte reacțiile inițiale la aceste propuneri în 
vederea lansării unei dezbateri împreună cu deputații. În acest scop, raportorul intenționează 
să își structureze documentul de lucru tematic pe baza a 10 teme care sunt prezentate în cele 
ce urmează, principalele priorități fiind temele 1, 2, 5 și 4 (a se vedea de asemenea și lista 
temelor în anexă).

Puncte pentru dezbatere

Următoarele secțiuni prezintă pentru fiecare temă principalele subiecte de discuție sau 
„problematici”, pe care raportorul ar dori să le propună și/sau să le examineze mai 
îndeaproape.   

Tema 1: Un set mai variat de proceduri

Aceste propuneri urmăresc creșterea flexibilității proceselor de achiziții prin introducerea unui 
set mai larg de proceduri pentru autoritățile contractante. Acest set ar facilita în special 
accesul la „procedura competitivă cu negociere” ( fosta „procedură negociată cu publicarea 
unei notificări prealabile”). Se extinde gama de condiții de înscriere, acestea fiind puse pe 
picior de egalitate cu dialogul competitiv. Cu toate acestea, „procedura competitivă cu 
negociere” nu a devenit o procedură standard. Pe lângă aceasta, este creată o nouă procedură 
intitulată „procedură pentru inovare”, care reprezintă o competiție în etape pentru redactarea 
specificațiilor tehnice și achizițiilor publice ulterioare de bunuri și servicii inovative. Alte 
instrumente de achiziții sunt consolidate, utilizând mijloace de comunicare electronice și 
tehnici pentru achiziționarea globală (a se vedea temele 4 și 6). 
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 Elaborarea unor garanții care să însoțească extinderea procedurii competitive cu 
negociere în vederea protejării transparenței, asigurării efectivității și creării 
condițiilor de concurență echitabilă pentru toți operatorii economici.

 Eliminarea criteriului celui mai scăzut preț / stabilirea criteriului de atribuire 
MEAT pentru toate procedurile: extinderea abordării ofertei celei mai avantajoase 
din punct de vedere economic (MEAT) la toate procedurile (nu doar procedura pentru 
inovare și dialogul competitiv, așa cum a fost propus până acum). Având în vedere că, 
în cazul MEAT, prețul este luat de asemenea în considerare, acest lucru ar permite 
autorităților contractante să facă alegerile cele mai adecvate în funcție de nevoile lor 
specifice, inclusiv aspectele societale strategice (a se vedea tema 2). 

Tema 2: Utilizarea strategică a achizițiilor publice 

Propunerea clarifică și extinde aplicarea criteriilor de atribuire legate de sustenabilitate și de 
considerente societale cu condiția ca legătura cu obiectul contractului să fie păstrată. Mai 
exact, propunerea introduce conceptele de calculare a costurilor pe ciclu de viață și a 
externalităților procesului de producție. Criteriile legate de procesul de producție pot astfel să 
fie acceptate ca făcând parte din atribuire și pot fi puse în balanță cu alți factori.  Mai mult 
decât atât, ar putea fi avute în vedere și externalitățile din domeniul transportului (de exemplu 
amprenta de carbon), doar dacă sunt îndeplinite anumite condiții de evaluare ale acestora (în 
special o metodologie recunoscută care să permită o comparație obiectivă, verificabilă și 
cuantificabilă).

 Dezvoltarea unui concept de calculare a costurilor pe ciclu de viață mai 
cuprinzător pentru definiția MEAT, care să includă atât criterii de durabilitate 
ecologică cât și socială. Costurile generate pe durata ciclului de viață ar trebui 
evaluate în termeni de sustenabilitate față de obiectivele legate de mediu și de 
schimbările climatice și cele sociale. Astfel de obiective sociale ar trebui să fie 
respectarea și consolidarea drepturilor sociale și a condițiilor de lucru, a sănătății și a 
siguranței la locul de muncă și a conformității cu protecția socială, astfel cum au fost 
definite de către legislațiile europene și naționale și de către convențiile colective. Ar 
trebui creată o nouă definiție în cadrul conceptului de costuri ale ciclului de viață care 
să fie propusă de către Comisie. 

 Motivele de excludere legate de nerespectarea legislației sociale, a muncii și a celei 
de mediu ar trebui să devină obligatorii. Anexa XI ar trebui să fie completată, și 
anume prin adăugarea unei referințe specifice la Convenția OIM nr. 94. Aceste 
elemente vor fi considerate o parte importantă a procesului de evaluare.

 Dezvoltarea conceptelor de mai sus în legătură cu condițiile de executare a 
contractului. Analizând problematica dincolo de acele oferte anormal de scăzute, 
condițiile de performanță ar trebui să fie legate de evaluarea unui lanț de 
subcontractare anormal de extins. Ar trebui să fie prevenită „subcontractarea în 
cascadă”, care se poate dovedi dăunătoare pentru obiectivele sociale și de mediu și 
pentru calitatea și efectivitatea bunurilor, serviciilor sau a lucrărilor atribuite. 
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 Extinderea condițiilor de sustenabilitate socială și de mediu la subcontractanți:
pentru a garanta respectarea normelor în cadrul lanțului de subcontractare, în cazuri de 
încălcare ale acestora de către subcontractanți, contractantul principal ar trebui să fie 
tras la răspundere conform principiului responsabilității solidare. 

 Dezvoltarea aprofundată a etichetelor și a certificărilor pentru concepte sociale 
în vederea integrării lor în specificațiile tehnice, similar cu ceea ce există deja în 
materie de criterii de mediu și de etichete, pentru a permite evaluarea performanței. 
Definirea și certificarea etichetelor ar putea fi dezvoltată în cadrul cooperării strânse 
cu Comisia și autoritățile naționale competente ale statelor membre.   

 Regim special pentru serviciile sociale: Îmbunătățind regimul special propus pentru 
serviciile sociale, principiile de atribuire a unor astfel de contracte ar trebui 
consolidate în continuare și extinse prin adăugarea unei referințe către accesibilitate și 
utilizatori vulnerabili. Lista categoriilor incluse în acest regim special ar trebui 
evaluată cu atenție.

Tema 3: Reducerea cerințelor documentare

Propunerea urmărește reducerea cerințelor pe care autoritățile contractante le impun asupra 
operatorilor economici pentru a-și demonstra eligibilitatea în vederea participării la procedura 
de atribuire a contractelor. Acest lucru este obținut prin explicitarea și încurajarea folosirii 
declarațiilor pe propria răspundere și a atestatelor electronice. În plus, este introdus și 
conceptul de pașaport european pentru achiziții publice. 

 Raportorul salută propunerea care va simplifica în mod semnificativ accesul tuturor 
operatorilor economici și în special a IMM-urilor pe piețele achizițiilor publice.

 Definirea aprofundată a pașaportului european pentru achiziții publice. Criteriile 
cuprinse în anexa XVIII ar trebui aprofundate și integrate pentru a include respectarea  
criteriilor sociale, de mediu și juridice, astfel cum se precizează în secțiunile privind 
excluderea și atribuirea. Ar trebui să existe atât o obligație clară de conformare cu 
legislația relevantă la nivel european și național, cât și convenții colective în vederea 
obținerii și a menținerii unui astfel de pașaport european. Acest sistem de pașapoarte ar 
trebui conceput într-o manieră care să stimuleze operatorii economici corecți și să evite 
denaturarea concurenței pe piețele achizițiilor publice.

Tema 4: Achizițiile publice electronice

Propunerile consolidează și extind dispozițiile existente privitoare la achizițiile publice 
electronice. Acestea prevăd, în special, că toate operațiunile de achiziții trebuie să fie 
îndeplinite electronic la doi ani de la intrarea în vigoare a noii directive. Instrumentele care 
folosesc mijloacele electronice de comunicare sunt consolidate și îmbunătățite (de exemplu 
licitațiile electronice inverse, sistemele de achiziții dinamice și cataloagele electronice). Sunt 
de asemenea clarificate și normele privitoare la utilizarea semnăturii electronice. 
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 Clarificarea aspectelor legate de protecția datelor 

 Revizuirea costurilor aferente investițiilor și a costurilor de ajustare, impuse 
întreprinderilor, în special asupra IMM-urilor, pentru a se adapta noilor proceduri 
electronice.

 Revizuirea termenului limită redus pentru depunerea electronică a ofertelor și impactul 
său asupra participării IMM-urilor.

Tema 5: Accesul IMM-urilor

Directiva urmărește încurajarea participării IMM-urilor atât prin solicitarea împărțirii pe loturi 
pe baza unei obligații „aplică sau explică” cât și prin definirea obligațiilor legate de pragul 
cifrei de afaceri și prin introducerea posibilității de a face plăți directe subcontractanților. 

 Definirea mai precisă a practicii propuse pentru împărțirea pe loturi, pentru a evita 
costurile administrative pentru autoritățile contractante. 

 Definirea unor concepte cu privire la alte metode de garantare a unei participări eficiente a 
IMM-urilor, precum grupările de IMM-uri care să participe în calitate de operator 
economic unic sau crearea de consorții. 

 Revizuirea dispozițiilor legate de achizițiile publice electronice și de pașaportul european 
pentru achiziții publice în contextul particularităților IMM-urilor. 

 Raportorul sprijină plățile directe realizate de către subcontractanți pentru a spori 
transparența și pentru a preveni gestionarea defectuoasă prin lanțul de subcontractare.    

 Revizuirea aprofundată a capacității financiare și economice solicitată de către autoritățile 
contractante IMM-urilor și introducerea unui prag al cifrei de afaceri. 

Tema 6: Cumularea cererii

Propunerea oficializează mai multe instrumente disponibile pentru cumularea normelor 
privitoare la achiziții, reflectând astfel o tendință de creștere în practicile de atribuire a 
contractelor de achiziție publică. Pe lângă clarificarea în ceea ce privește utilizarea acordurilor 
cadru și a sistemelor dinamice de achiziție (a se vedea tema 4), statutul organismelor centrale 
de achiziție este consolidat și achizițiile publice transfrontaliere comune sunt permise în mod 
explicit. Toate instrumentele au un caracter voluntar; utilizarea lor poate fi reglementată în 
continuare de către legiuitorul național. 

 Raportorul salută introducerea unor dispoziții cu privire la achizițiile publice comune 
și pledează în general pentru metode de dezvoltare care permit cumularea riguroasă a 
cererii.
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Tema 7: Alte cerințe procedurale (publicații, variante, concursuri de proiecte) 

Propunerea prevede obligativitatea publicării online a anunțurilor de achiziții publice și a 
documentelor de licitație. Acest lucru implică faptul că anumite termene limită procedurale 
(de exemplu pentru publicarea anunțurilor de achiziții publice de către Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene și pentru depunerea ofertelor sau a solicitărilor de participare) vor fi 
scurtate, conform cerințelor aplicabile în prezent, în cazul în care această abordare online va fi 
aleasă.

 Examinarea limitelor de timp pentru depunerea ofertelor în vederea evitării barierelor în 
ceea ce privește participarea IMM-urilor. 

Tema 8: Proceduri riguroase

Propunerea are ca obiectiv îmbunătățirea gestionării procedurilor prin consolidarea măsurilor 
de protecție împotriva practicilor nesănătoase în afaceri. Acesta prevede, în special, o definiție 
UE și anumite norme pentru abordarea conflictelor de interese, a comportamentelor ilicite și a 
consultării preliminare a pieței. În general, propunerea dorește să urmeze o abordare 
proporționată (de exemplu fără excludere imediată). Statele membre pot aprofunda această 
abordare la nivel național. În plus, normele valabile pentru executarea contractelor 
(modificarea contractelor pe durata acestora, rezilierea contractului) sunt clarificate. 

 Raportorul acordă o atenție deosebită procedurilor riguroase întrucât simplificarea și 
flexibilitatea achizițiilor publice ar trebui să fie însoțite de o gestionare riguroasă. 

 Revizuirea aprofundată a definiției propuse pentru noțiunea „conflict de interes”.

 Stabilirea/clarificarea legăturii dintre comportamente ilicite, conflicte de interes și cauze 
de excludere.

Tema 9: Guvernanță

În vederea stabilirii unui control mai sistematic a respectării normelor UE de către autoritățile 
contractante, propunerea prevede obligația statelor membre de a înființa/desemna un organism 
național de supraveghere cu anumite drepturi și sarcini minime. Urmând modelul 
organismelor naționale de competiție, aceasta ar rezulta într-o rețea de organisme de 
supraveghere, care ar putea de asemenea funcționa drept „puncte de contact”, în vederea 
monitorizării la nivel național și a raportării privind aplicarea normelor privind achizițiile 
publice. 

 Raportorul consideră că aspectele legate de punerea în executare și de supraveghere 
reprezintă factori esențiali în vederea unei implementării corespunzătoare a 
directivelor revizuite. 

 Dezvoltarea și definirea aprofundată a conceptului de supraveghere publică, definirea 
unei autorități competente care să fie desemnată sau creată și a sarcinilor alocate 
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acestor autorități. Principiul director al supravegherii ar trebui să fie acela al punerii în 
aplicare cu atenție și a respectării procedurilor naționale și ale UE și, în special, ale 
(noilor) criterii strategice.

Tema 10: Definiții și domeniu de aplicare

Propunerea are ca scop clarificarea principalelor definiții și a domeniului de aplicare a 
directivei ca urmare a jurisprudenței recente a CEJ. Aceasta include, în special, definirea 
situațiilor de cooperare între autoritățile publice („cooperarea între instituțiile publice”) și 
condițiile în care acestea ar putea fi excluse din domeniul de aplicare al normelor UE în 
materie de achiziții publice. Actuala distincție între serviciile de tip „A” și cel de tip „B” a 
fost abandonată. Doar serviciile sociale vor beneficia în viitor de un regim special (atât 
praguri mai ridicate cât și un prag minim sub nivelul căruia se consideră premisa lipsei unui 
interes transfrontalier, de exemplu atunci când nu se aplică principiile tratatului). Având în 
vedere obligațiile internaționale aplicabile în temeiul AAP, Comisia propune menținerea și 
extinderea către toate serviciile a acelor praguri valabile pentru serviciile actuale de tip „A”. O 
clauză de caducitate este propusă în vederea verificării caracterului adecvat al acestor niveluri 
ale pragului până la mijlocul anului 2017. 

 Revizuirea definiției de cooperare între instituțiile publice prin intermediul unei 
evaluări minuțioase a unei participări private limitate. 

 Participarea privată a entităților non-profit care urmăresc obiective clare de interes public 
ar trebui luată în considerare în vederea asigurării că actualele practici de succes din 
domeniul cooperării între instituțiile publice continuă să fie aplicabile.

 Dispozițiile referitoare la cooperarea între instituțiile publice ar trebui să urmărească 
atingerea unei certitudini juridice cuprinzătoare pentru a evita recurgerea excesivă la 
serviciile Curții Europene de Justiție.

 Clarificarea aprofundată a anumitor concepte și definiții, în special referitoare la 
costurile pe ciclu de viață.

 Raportorul sprijină pragurile limită existente. 

 Acordarea atenției cuvenite Acordului privind achizițiile publice (AAP): Problematica 
reciprocității între UE și țările terțe ar trebui să fie reamintită în cadrul directivelor privind 
achizițiile publice în vederea garantării unui tratament echitabil și al respectului 
standardelor și criteriilor europene. 
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Lista temelor - Achiziții publice  -  

(Temele prioritare ale Raportorului sunt indicate cu litere îngroșate pentru a facilita 
dezbaterile)

Tema 1 « Un set mai variat de proceduri »

Tema 2 « Utilizarea strategică »

Tema 3 « Reducerea cerințelor documentare »

Tema 4 « Achizițiile publice electronice »

Tema 5 « Accesul IMM-urilor »

Tema 6 « Cumularea cererii »

Tema 7 « Alte cerințe procedurale (publicații, variante, concursuri de proiecte) »

Tema 8 « Proceduri riguroase »

Tema 9 « Guvernanță »

Tema 10 « Domeniu de aplicare/dispoziții fundamentale »

N.b. Temele au fost elaborate după modelul celor expuse în cadrul grupului de lucru al 
Consiliului
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DIRECTIVE ON PUBLIC PROCUREMENT - LIST OF SUBJECT CLUSTERS (STATE: 22.2.2012)
Item COM proposal - 2011(896) - Classic

Cluster 1: Greater choice of procedures •

Wider Choice of procedures Art. 24-26, 30
Competitive procedure with negotiation Art. 24 and 27
New version of competitive dialogue Art. 28
Innovation partnership Art. 29
Possibility for sub-central authorities to call for competition by PIN notice only Art. 24(4), 46

Cluster 2: Strategic use of public procurement
Green public procurement
Exclusion and selection criteria Art. 54, 55 (except Art. 54.2; 55.3.a - see 

Cluster 2 Strategic use)
Art. 56 (except Art. 56.3 2nd sub-para - see 
cluster 5 SMEs) [NOT CWP LIST]

Award criteria, notably production process and life-cycle costing Art. 66, 67 + Annex XV
Contract performance clauses Art. 70
Technical specifications Art. 40, Annex VIII
Labels and certification Art. 41, 42
Exclusions for violation of social and environmental obligations Art. 54.2; 55.3; 69.4; Annex XI

Social criteria in public procurement
Allow social criteria related to production process Rec 41, Art. 66
Reserved contracts (sheltered workshops) Art. 17
Social services: Rec 11; Art. 4(d), Art. 74-76, Annex XVI

Art. 74-76
Exclusions for violation of obligations relating to taxes, environmental protection, employment protection provisions 
and working conditions (see above "Green PP"))

Art. 54.2; 55.3; 69.4; Annex XI [NOT CWP LIST]

Sub-contracting (SEE ALSO cluster 5 SME access) Art. 71 [NOT CWP LIST]
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Cluster 3: Reducing documentation requirements COM proposal - 2011(896) - Classic
Exclusion and selection criteria Art. 54, 55 (except for Art. 54.2; 55.3.a - see 

Cluster 2 Strategic use)
Art. 56 (except for Art. 56.3 2nd sub-para - see 
cluster 5 SMEs)

Reliance on capacities of others Art. 62
Means of proof, notably self-declarations and procurement passport Art. 57
eCERTIS online repository of certificates Art. 58
European Procurement Passport Art. 59, Annex XIII
Certificates Art. 60
Quality assurance and environmental standards Art. 61, Annexes XII-XIV
Lists of approved economic operators Art. 63
Reduction of the number of candidates, tenders and solutions Art. 64-65

Cluster 4: e-procurement
Electronic communication Art. 19, Annex IV
Electronic availability of procurement documents
- enhanced use of e-Certis (see cluster 3)
- European Procurement Passport

Art. 51, 58-59

Dynamic Purchasing System (DPS) Art. 32
Electronic catalogues Art. 34
Electronic auctions Art. 33, Annex VII
Electronic signatures Art. 19(5)(d), Annex X
Empowerment for COM to adopt interoperability standards Art. 19.3
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Cluster 5: SME access COM proposal - 2011(896) - Classic
Sub-division into lots Art. 44
Direct payment for sub-contractors (sub-contracting)
Control of sub-contracting

Art. 71

Turnover cap Art. 56.3 2nd sub-para

Cluster 6: Aggregation of demand
Framework Agreements Art. 31
Dynamic Purchasing System (DPS) (SEE ABOVE Cluster 6) Art. 32
Central and ancillary purchasing systems (CPBs) Art. 35, 36, 37
Joint procurement Art. 37, 38

Cluster 7: Other procedural requirements
Publication/transparency and time-limits Art. 45-50, 52, 53; Annexes VI, IX and X
Variants Art. 43
Design contests Art. 77-82

Cluster 8: Sound procedures
General rules Art. 15, 16, 18
Conflicts of interest (Safeguards against undue influence or advantages) Art. 21
Illicit conduct Art. 22
Preliminary market consultation/ prior involvement of candidates and tenderers Art. 39
Impediments to award Art. 68
Abnormally low tenders Art. 69 (except 69.4 2nd sub-para - see 

Strategic use)
Modification during contract execution Art. 72
Termination of contracts Art. 73
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Cluster 9: Governance COM proposal - 2011(896) - Classic
Enforcement and oversight Art. 83, 84
Individual reports Art. 85
National reporting Art. 86
Assistance to contracting authorities and businesses Art. 87
Administrative cooperation Art. 88

Cluster 10: Definitions and scope
Concept of procurement Art. 1
Definitions Art. 2, Annexes I, II
Mixed procurement Art. 3
Thresholds Art. 4-6 (except for Art. 4.d - see strategic 

use)
Exclusions and specific situations, including public-public Art. 7-14
Nomenclatures Art. 20
International compliance Art. 23, Annex V
Delegated powers, implementing powers and final provisions Art. 89-93, 95, 96; Annex XVII


