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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Strategia Europa 2020 pentru creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii 
[COM(2010) 2020] are la bază trei priorități interdependente care se susțin reciproc: 
dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere și inovare; promovarea unei economii 
competitive, cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficiente din punctul de vedere al 
utilizării resurselor; și promovarea unei economii cu o rată ridicată a ocupării forței de muncă, 
care să asigure coeziunea socială și teritorială.

Achizițiile publice joacă un rol cheie în cadrul Strategiei Europa 2020, reprezentând unul 
dintre instrumentele de piață care trebuie utilizate pentru a atinge aceste obiective prin 
îmbunătățirea mediului de afaceri și a condițiilor care permit întreprinderilor să inoveze, 
precum și prin încurajarea unei utilizări mai extinse a achizițiilor publice ecologice, sprijinind 
tranziția către o economie cu emisii scăzute de carbon și eficientă în ceea ce privește utilizarea 
resurselor. În același timp, Strategia Europa 2020 subliniază că politica de achiziții publice 
trebuie să asigure utilizarea cât mai eficientă a fondurilor, iar piețele de achiziții trebuie 
menținute deschise la nivelul întregii Uniuni.

Achizițiile publice joacă un rol important în performanța economică globală a Uniunii 
Europene. În Europa, achizitorii publici cheltuiesc în jur de 18 % din PIB pentru bunuri, 
servicii și lucrări. Având în vedere volumul achizițiilor, contractele de achiziții publice pot fi 
utilizate ca o pârghie puternică pentru realizarea unei piețe unice care să încurajeze o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.

Împreună cu directiva propusă privind achizițiile efectuate de autoritățile publice, propunerea 
va înlocui Directivele 2004/17/CE și 2004/18/CE ca elemente fundamentale ale cadrului 
legislativ al Uniunii Europene privind achizițiile publice. Directiva va fi completată de 
celelalte elemente ale cadrului legislativ respectiv: Directiva 2009/81/CE stabilește norme 
specifice privind atribuirea anumitor contracte în domeniile apărării și securității, Directiva 
92/13/CEE stabilește standarde comune pentru procedurile naționale de contestare pentru a 
asigura disponibilitatea unor căi de recurs rapide și eficiente în toate țările UE în cazul în care 
ofertanții consideră că contractele au fost atribuite în mod incorect.

AMENDAMENTELE

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru piața internă și 
protecția consumatorilor, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Mijloacele electronice de informare și (27) Mijloacele electronice de informare și 
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comunicare pot simplifica foarte mult 
publicarea contractelor 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. 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.

comunicare pot simplifica foarte mult 
publicarea contractelor 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. Utilizarea mijloacelor 
electronice duce, totodată, și la economii 
de timp și de costuri. 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.

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 27a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27a) Se încurajează utilizarea achizițiilor 
electronice pentru a se asigura realizarea 
a cel puțin 50% din achizițiile publice –
atât din cele ale instituțiilor europene cât 
și din cele ale statelor membre – prin 
mijloace electronice, în conformitate cu 
angajamentul guvernelor statelor membre 
de la Manchester, în 2005, în cadrul 
Conferinței ministeriale pentru guvernare 
electronică. În viitor, achizițiile 
electronice, care joacă un rol pozitiv în 
reducerea costurilor și în mărirea 
accesibilității procedurilor de achiziție, 
vor deveni principala procedură. Este 
necesar să se păstreze standarde deschise 
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și neutralitatea tehnologiei pentru a 
asigura interoperabilitatea diferitelor 
sisteme, pentru a evita dependența de 
furnizor și pentru a asigura o reală 
interoperabilitate între diferitele platforme 
pentru achizițiile electronice deja 
existente în statele membre.

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Mijloacele de comunicare electronice 
sunt deosebit de bine adaptate pentru 
practicile și instrumentele de achiziții
centralizate, deoarece oferă posibilitatea 
reutilizării și procesării automate a datelor 
și a reducerii la minimum a costurilor de 
informare și de tranzacționare. Utilizarea 
acestor mijloace electronice de comunicare 
trebuie așadar, într-o primă etapă, să
devină obligatorie pentru organismele 
centrale de achiziție, facilitând în același 
timp convergența practicilor în întreaga 
Uniune. Ulterior trebuie stabilită o 
obligație generală de a utiliza mijloace 
electronice de comunicare pentru toate 
procedurile de achiziții, după o perioadă de 
tranziție de doi ani.

(33) Mijloacele de comunicare electronice 
sunt deosebit de bine adaptate pentru 
practicile și instrumentele de achiziții 
centralizate, deoarece oferă posibilitatea 
reutilizării și procesării automate a datelor 
și a reducerii la minimum a costurilor de 
informare și de tranzacționare și deoarece 
asigură transparența. Utilizarea acestor 
mijloace electronice de comunicare trebuie 
așadar, într-o primă etapă, să devină 
obligatorie pentru organismele centrale de
achiziție, facilitând în același timp 
convergența practicilor în întreaga Uniune. 
Ulterior trebuie stabilită o obligație 
generală de a utiliza mijloace electronice 
de comunicare pentru toate procedurile de 
achiziții, după o perioadă de tranziție de 
doi ani.

Or. en
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Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 38a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38a) Achizițiile publice trebuie să aplice
principiul „a gândi mai întâi la scară 
mică” și statele membre trebuie să pună 
în aplicare pe deplin Codul european de 
bune practici destinat facilitării accesului 
IMM-urilor la contractele de achiziții 
publice.

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Articolul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cadrul procedurilor deschise, orice 
operator economic interesat poate depune o 
ofertă ca răspuns la o invitație la o 
procedură concurențială de ofertare. 
Termenul minim de primire a ofertelor este 
de 40 de zile de la data la care s-a trimis 
anunțul de participare. Oferta trebuie să fie 
însoțită de informațiile cerute pentru 
selecția calitativă.

(1) În cadrul procedurilor deschise, orice 
operator economic interesat poate depune o 
ofertă ca răspuns la o invitație la o 
procedură concurențială de ofertare. 
Termenul minim de primire a ofertelor este 
de 52 de zile de la data la care s-a trimis 
anunțul de participare. Oferta trebuie să fie 
însoțită de informațiile cerute pentru 
selecția calitativă.

(2) Dacă entitățile contractante au publicat 
un anunț orientativ periodic care nu este 
utilizat ca mijloc de invitare la procedura 
concurențială de ofertare, termenul minim 
de primire a ofertelor, prevăzut la al doilea 
paragraf de la alineatul (1) din prezentul 
articol, poate fi redus la 20 de zile, sub 
rezerva îndeplinirii următoarelor două 
condiții:

(2) Dacă entitățile contractante au publicat 
un anunț orientativ periodic care nu este 
utilizat ca mijloc de invitare la procedura 
concurențială de ofertare, termenul minim 
de primire a ofertelor, prevăzut la al doilea 
paragraf de la alineatul (1) din prezentul 
articol, poate fi redus la 36 de zile, sub 
rezerva îndeplinirii următoarelor două 
condiții:

(a) anunțul orientativ periodic a inclus, pe 
lângă informațiile prevăzute în anexa VI 
partea A secțiunea I, toate informațiile 

(a) anunțul orientativ periodic a inclus, pe 
lângă informațiile prevăzute în anexa VI 
partea A secțiunea I, toate informațiile 
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prevăzute în anexa VI partea A secțiunea 
II, în măsura în care informațiile din urmă 
sunt disponibile în momentul publicării 
anunțului orientativ periodic;

 (b) anunțul a fost trimis spre publicare cu 
o perioadă cuprinsă între 45 de zile și 12 
luni înainte de data trimiterii anunțului de 
participare.

prevăzute în anexa VI partea A secțiunea 
II, în măsura în care informațiile din urmă 
sunt disponibile în momentul publicării 
anunțului orientativ periodic;

 (b) anunțul a fost trimis spre publicare cu 
o perioadă cuprinsă între 52 de zile și 12 
luni înainte de data trimiterii anunțului de 
participare.

(3) În cazul în care o stare de urgență 
demonstrată în mod corespunzător de către 
entitățile contractante face imposibil de 
respectat termenul prevăzut la al doilea 
paragraf de la alineatul (1), acestea pot 
stabili un termen care nu poate fi mai mic 
de 20 de zile de la data la care s-a trimis 
anunțul de participare.

(3) În cazul în care o stare de urgență 
demonstrată în mod corespunzător de către 
entitățile contractante face imposibil de 
respectat termenul prevăzut la al doilea 
paragraf de la alineatul (1), acestea pot 
stabili un termen care nu poate fi mai mic 
de 22 de zile de la data la care s-a trimis 
anunțul de participare.

(4) Entitatea contractantă poate reduce cu 
cinci zile termenul pentru primirea 
ofertelor prevăzut la alineatul (1) al doilea 
paragraf, în cazul în care acceptă ca 
ofertele să fie depuse prin mijloace 
electronice, în conformitate cu articolul 33 
alineatele (3), (4) și (5).

(4) Entitatea contractantă poate reduce cu 
șapte zile termenul pentru primirea 
ofertelor prevăzut la alineatul (1) al doilea 
paragraf, în cazul în care acceptă ca 
ofertele să fie depuse prin mijloace
electronice, în conformitate cu articolul 33 
alineatele (3), (4) și (5).

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Articolul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul procedurilor restrânse, orice 
operator economic poate depune o cerere 
de participare ca răspuns la o invitație la o 
procedură concurențială de ofertare, 
furnizând informațiile cerute pentru 
selecția calitativă. Termenul minim pentru 
primirea cererilor de participare trebuie să 
fie, ca regulă generală, de cel puțin 30 de 
zile de la data trimiterii anunțului de 
participare sau a invitației pentru 

(1) În cazul procedurilor restrânse, orice 
operator economic poate depune o cerere 
de participare ca răspuns la o invitație la o 
procedură concurențială de ofertare, 
furnizând informațiile cerute pentru 
selecția calitativă. Termenul minim pentru 
primirea cererilor de participare trebuie să 
fie, ca regulă generală, de cel puțin 37 de 
zile de la data trimiterii anunțului de 
participare sau a invitației pentru 
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confirmarea interesului și în niciun caz nu 
poate fi mai mic de 15 zile.

confirmarea interesului și în niciun caz nu 
poate fi mai mic de 22 de zile.

(2) Numai operatorii economici invitați de 
entitatea contractantă după evaluarea 
informațiilor solicitate pot depune o ofertă. 
Entitățile contractante pot limita numărul 
candidaților corespunzători pentru a fi 
invitați să participe la procedură în 
conformitate cu articolul 72 alineatul (2).

(2) Numai operatorii economici invitați de 
entitatea contractantă după evaluarea 
informațiilor solicitate pot depune o ofertă. 
Entitățile contractante pot limita numărul 
candidaților corespunzători pentru a fi 
invitați să participe la procedură în 
conformitate cu articolul 72 alineatul (2).

Termenul pentru primirea ofertelor poate fi 
stabilit de comun acord între entitatea 
contractantă și candidații selectați, cu 
condiția ca toți candidații să aibă la 
dispoziție același termen pentru pregătirea 
și transmiterea ofertelor lor.

Termenul pentru primirea ofertelor poate fi 
stabilit de comun acord între entitatea 
contractantă și candidații selectați, cu 
condiția ca toți candidații să aibă la 
dispoziție același termen pentru pregătirea 
și transmiterea ofertelor lor.

În cazul în care nu este posibil să se ajungă 
la un acord cu privire la termenul pentru 
primirea ofertelor, entitatea contractantă 
stabilește un termen care în niciun caz nu 
poate fi mai mic de 10 zile de la data 
trimiterii invitației de participare la 
procedura de ofertare.

În cazul în care nu este posibil să se ajungă 
la un acord cu privire la termenul pentru 
primirea ofertelor, entitatea contractantă 
stabilește un termen care nu este mai mic 
de 24 de zile și care în niciun caz nu poate 
fi mai mic de 10 zile de la data trimiterii 
invitației de participare la procedura de 
ofertare.

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Articolul 42

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În procedurile negociate cu invitație 
prealabilă la procedura concurențială de 
ofertare, orice operator economic poate 
depune o cerere de participare ca răspuns la 
o invitație la o procedură concurențială de 
ofertare, furnizând informațiile cerute 
pentru selecția calitativă. Termenul minim 
pentru primirea cererilor de participare 
trebuie să fie, ca regulă generală, de cel 
puțin 30 de zile de la data trimiterii 
anunțului de participare sau, dacă se 
utilizează un anunț orientativ periodic ca 

(1) În procedurile negociate cu invitație 
prealabilă la procedura concurențială de 
ofertare, orice operator economic poate 
depune o cerere de participare ca răspuns la 
o invitație la o procedură concurențială de 
ofertare, furnizând informațiile cerute 
pentru selecția calitativă. Termenul minim 
pentru primirea cererilor de participare 
trebuie să fie, ca regulă generală, de cel 
puțin 37 de zile de la data trimiterii 
anunțului de participare sau, dacă se 
utilizează un anunț orientativ periodic ca 
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mijloc de invitare la procedura 
concurențială de ofertare, de la data 
trimiterii invitației pentru confirmarea 
interesului și nu poate fi în niciun caz mai 
mic de 15 zile.

mijloc de invitare la procedura 
concurențială de ofertare, de la data 
trimiterii invitației pentru confirmarea 
interesului și nu poate fi în niciun caz mai 
mic de 22 de zile.

(2) Numai operatorii economici invitați de 
entitatea contractantă după evaluarea 
informațiilor solicitate pot participa la 
negocieri. Entitățile contractante pot limita
numărul candidaților corespunzători pentru 
a fi invitați să participe la procedură în 
conformitate cu articolul 72 alineatul (2). 
Termenul pentru primirea ofertelor poate fi 
stabilit de comun acord între entitatea 
contractantă și candidații selectați, cu 
condiția ca toți candidații să aibă la 
dispoziție același termen pentru pregătirea 
și transmiterea ofertelor lor. În cazul în 
care nu este posibil să se ajungă la un acord 
cu privire la termenul pentru primirea 
ofertelor, entitatea contractantă stabilește 
un termen care în niciun caz nu poate fi 
mai mic de 10 zile de la data trimiterii 
invitației de participare la procedura de 
ofertare.

(2) Numai operatorii economici invitați de 
entitatea contractantă după evaluarea 
informațiilor solicitate pot participa la
negocieri. Entitățile contractante pot limita 
numărul candidaților corespunzători pentru 
a fi invitați să participe la procedură în 
conformitate cu articolul 72 alineatul (2). 
Termenul pentru primirea ofertelor poate fi 
stabilit de comun acord între entitatea 
contractantă și candidații selectați, cu 
condiția ca toți candidații să aibă la 
dispoziție același termen pentru pregătirea 
și transmiterea ofertelor lor. În cazul în 
care nu este posibil să se ajungă la un acord 
cu privire la termenul pentru primirea
ofertelor, entitatea contractantă stabilește 
un termen care nu este mai mic de 24 de 
zile și care în niciun caz nu poate fi mai 
mic de 10 zile de la data trimiterii invitației 
de participare la procedura de ofertare.

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Articolul 70 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Entitățile 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 în 
mod echivalent, 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 XIV.

(5) Entitățile contractante trebuie să decidă
să nu atribuie un contract ofertantului care 
a depus cea mai bună ofertă, dacă stabilesc 
că oferta nu este conformă, cel puțin în 
mod echivalent, cu obligațiile prevăzute de 
legislația Uniunii în domeniul social, al 
muncii sau al mediului sau al drepturilor 
de proprietate intelectuală sau cu 
dispozițiile internaționale în domeniul 
social și al mediului enumerate în anexa 
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XIV.

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Articolul 82 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care valoarea modificării 
poate fi exprimată în termeni monetari, 
modificarea nu este considerată 
substanțială în sensul alineatului (1) dacă 
valoarea sa nu depășește pragurile stabilite 
la articolul 12 și este mai mică de 5 % din 
prețul contractului inițial, cu condiția ca 
respectiva modificare să nu schimbe 
caracterul general al contractului. În cazul 
în care se efectuează mai multe modificări 
succesive, evaluarea se face pe baza valorii 
cumulate a modificărilor succesive.

(4) În cazul în care valoarea modificării 
poate fi exprimată în termeni monetari, 
modificarea nu este considerată 
substanțială în sensul alineatului (1) dacă 
valoarea sa nu depășește pragurile stabilite 
la articolul 12 și este mai mică de 10 % din 
prețul contractului inițial, cu condiția ca 
respectiva modificare să nu schimbe 
caracterul general al contractului. În cazul
în care se efectuează mai multe modificări 
succesive, evaluarea se face pe baza valorii 
cumulate a modificărilor succesive.

Or. en


