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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0428/2009, adresată de Bogdan Ghibea şi Andrei Colta, de cetăţenie 
română, în numele SC SKY Group SRL, privind probleme în privința aplicării 
legislației române care reglementează atribuirea contractelor de achiziție publică

1. Rezumatul petiţiei

Petiționarii denunță modul subiectiv în care este pusă în aplicare Ordonanța de Urgență a 
Guvernului Român (OUG) 34/2006 modificată și completată de OUG 19/2009 care 
reglementează atribuirea de contracte de achiziție publică. Potrivit petiționarilor, principalele 
probleme sunt legate de interpretarea prevederilor legale în sensul descalificării produselor 
echivalente și de faptul că modul de elaborare a documentelor de atribuire a contractelor 
creează posibilitatea ca autoritățile contractante să abuzeze de statutul lor juridic în raport cu 
operatorul economic. Petiționarii menționează, de asemenea, probleme ce decurg din lipsa de 
claritate a normelor metodologice de aplicare a OUG 34/2006, modificată prin OUG 19/2009. 
Aceștia apreciază că lipsa de claritate a respectivelor ordonanțe de urgență aduce atingere 
principiului transparenței procedurilor de achiziție publică și liberei concurențe în România. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 26 iunie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii [articolul
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 septembrie 2009

Petiţionarul reprezintă o societate română al cărei obiect de activitate este „importul şi 
distribuţia de consumabile pentru imprimante – cartuşe, jet de cerneală şi laser”. Petiţia 
conţine 6 puncte, din care:
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(a) patru care denunţă nereguli în cadrul anumitor contracte de achiziţii publice româneşti 
privind achiziţia de consumabile pentru imprimante. Aceste acuzaţii nu fac trimitere la un 
contract anume, ci la practica unor autorităţi contractante; 

În această privinţă, trebuie precizat că, în ceea ce priveşte contractele de achiziţii publice de 
bunuri, Directiva 2004/18/CE1 se aplică numai contractelor a căror valoare estimată este 
superioară pragurilor prevăzute la articolul 7 (numite în continuare „praguri de aplicare”), şi 
anume 133 000 de euro (pentru contractele atribuite de către administraţiile centrale) sau 
206 000 euro (pentru contractele atribuite de către autorităţile contractante). Contractele a 
căror valoare se află sub pragurile de aplicare nu se supun decât principiilor fundamentale 
prevăzute în tratate (ale transparenţei, nediscriminării, proporționalității etc.), iar aceasta 
numai în măsura în care se dovedeşte că contractele prezintă un anumit interes transfrontalier 
pentru piaţa internă.

Informaţiile furnizate de către petiţionar nu permit să stabilim dacă valoarea contractelor de 
achiziţii publice la care acesta face trimitere este superioară pragurilor de aplicare prevăzute 
în Directiva 2004/18/CE. Cu toate acestea, Comisia prezintă observaţiile de mai jos, în 
ipoteza în care contractele respective ar intra în domeniul de aplicare al Directivei
2004/18/CE. 

(b) două care denunţă o încălcare a dreptului comunitar prin dispoziţii specifice ale legislaţiei 
din România privind contractele de achiziţii publice.

Petiţionarul solicită Parlamentului să analizeze neregulile amintite şi să adopte măsurile 
adecvate care să permită atenuarea efectelor acestora. 

Analiza de mai jos efectuată de Comisie reia cele 6 puncte amintite de petiţionar, detaliind în 
fiecare caz faptele şi acuzaţiile invocate de petiţionar, precum şi propunerea de răspuns a 
Comisiei.

La primul punct al petiţiei, petiţionarul indică faptul că, în ceea ce priveşte contractele de 
achiziţii publice pentru consumabile de imprimante, autorităţile contractante solicită 
ofertanţilor care propun consumabile a căror marcă diferă ce cea a imprimantelor utilizate de 
autoritatea contractantă în cauză („imprimantele”) să prezinte un certificat eliberat de 
producătorul imprimantelor care să ateste faptul că consumabilele propuse de ofertantul 
respectiv sunt compatibile din punct de vedere tehnic cu imprimantele utilizate de autoritatea 
contractantă (numit în continuare „certificat de echivalenţă”). 

Petiţionarul consideră că posibilitatea pe care o au ceilalţi operatori economici de a propune 
consumabile echivalente (cu cele ale producătorului imprimantelor) este grav afectată de 
practica menţionată mai sus a autorităţilor contractante, ţinând cont de dificultăţile obţinerii 
unui astfel de certificat de echivalenţă din partea producătorului imprimantelor, care 
reprezintă, în fapt, concurenţa. Prin urmare, petiţionarul consideră că o astfel de practică a 
autorităţilor contractante ar aduce atingere dispoziţiilor articolului 38 din O.U.G. nr. 34/20062

a Guvernului României (care transpune dispoziţiile articolului 23 alineatul (8) din Directiva
                                               
1 Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a 

contractelor de achiziţii publice de lucrări, de bunuri şi de servicii
2 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr. 34 din 19 aprilie 2006 (astfel cum a fost modificată şi completată) privind atribuirea 

contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
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2004/181).

Comisia observă că, aşa cum rezultă din considerentul 29 din Directiva 2004/18, ofertanţii ar 
trebui să poată utiliza orice mijloc de probă pentru a demonstra echivalenţa produselor în ceea 
ce priveşte specificaţiile lor tehnice, înţelegându-se că autorităţii contractante îi revine sarcina 
de a verifica dacă aceste mijloace de probă sunt suficiente.

În cazul de faţă, petiţionarul nu indică dacă certificatul de echivalenţă eliberat de producătorul 
imprimantelor reprezenta singurul mijloc de probă al echivalenţei specificaţiilor tehnice 
acceptat de autorităţile contractante sau dacă acestea acceptau şi alte mijloace de probă (de 
exemplu, un certificat eliberat de un expert independent etc.). De altfel, petiţionarul nu 
precizează nici care sunt mijloacele de probă ale echivalenţei tehnice pe care ar dori să le 
utilizeze şi care i-au fost refuzate fără motiv întemeiat de către autorităţile contractante. 

La al doilea punct al petiţiei, petiţionarul precizează că, în cazul unor alte contracte de 
achiziţii publice, autorităţile contractante solicită în cadrul specificaţiilor tehnice numai 
consumabile pentru imprimante a căror marcă coincide cu cea a imprimantelor utilizate de 
autoritatea contractantă în cauză, fiind excluse orice consumabile echivalente (cu alte cuvinte 
compatibile din punct de vedere tehnic cu imprimantele utilizate de autoritatea contractantă). 
În conformitate cu informaţiile furnizate de petiţionar, autorităţile contractante motivează 
această excludere prin constrângeri care le-ar fi fost impuse de către producătorul de origine 
al imprimantelor în conformitate cu contractul de garanţie post-vânzare, garanţie de care 
autoritatea contractantă nu ar mai beneficia dacă ar utiliza consumabile a căror marcă este 
diferită de cea a imprimantelor (numită în continuarea „clauza privind pierderea garanţiei”). 
Petiţionarul consideră că această practică este, de asemenea, de natură să aducă atingere
dispoziţiilor articolului 38 din O.U.G. nr. 34/2006 a Guvernului României (care transpune 
dispoziţiile articolului 23 alineatul (8) din Directiva 2004/18). 

Comisia observă că articolul 23 alineatul (8) din Directiva 2004/18 permite autorităţilor 
contractante, cu titlu excepţional, să facă referire în specificaţiile tehnice la o marcă sau la o 
origine etc. atunci când aceasta se justifică în ceea ce priveşte obiectul contractului. Existenţa 
unei clauze privind pierderea garanţiei (de care depinde buna derulare a serviciului 
post-vânzare) poate à priori constitui o astfel de justificare în ceea ce priveşte obiectul 
contractului.

La al treilea punct al petiţiei, petiţionarul precizează că, în cazul anumitor contracte de 
achiziţii publice, autorităţile contractante solicită în cadrul specificaţiilor tehnice ca produsele 
să fie etichetate prin inscripţionarea codului produsului, fiind exclusă orice altă modalitate de 
etichetare (precum eticheta autoadezivă sau ştampila). Petiţionarul consideră că această 
cerinţă nu este justificată în temeiul dispoziţiilor din legislaţia României în materie de 
protecţie a consumatorilor şi că nu are niciun alt temei juridic. Din acest motiv, petiţionarul 

                                               
1 Articolul 23 alineatul (8) din Directiva 2004/18 prevede: «Cu excepția cazului în care sunt justificate de 

obiectul contractului, specificațiile tehnice nu pot preciza o producție determinată, o origine determinată sau 
un procedeu determinat, și nici nu se pot referi la o marcă comercială, la un brevet, la un tip, la o origine sau 
la o producție determinată, care ar avea ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor întreprinderi sau 
produse. Această mențiune sau referire este autorizată, cu titlu excepțional, în cazul în care nu este posibilă o 
descriere suficient de exactă și de inteligibilă a obiectului contractului, în conformitate cu alineatele 3 și 4; o 
astfel de mențiune sau referire este însoțită de cuvintele „sau echivalent”».
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acuză o încălcare a articolului 35 din O.U.G. nr. 34/2006 (care transpune în dreptul român 
dispoziţiile articolului 23 din Directiva 2004/18).

Comisia precizează că articolul 23 alineatul (2) din Directiva 2004/18 prevede că 
specificaţiile tehnice (în care sunt incluse modalităţile de etichetare1) „trebuie să permită 
accesul egal al ofertanților și să nu aibă ca efect impunerea unor obstacole nejustificate în 
calea concurenței în ceea ce privește lansarea procedurilor de achiziții publice”.

Trimiterea în cadrul specificaţiilor tehnice ale unui contract la o anumită modalitate de 
etichetare, orice alte moduri fiind excluse, poate aduce atingere dispoziţiilor articolului 23
alineatul (2) numai în măsura în care excluderea celorlalte modalităţi de etichetare ar fi lipsită 
de orice justificare. Informaţiile furnizate de petiţionar nu sunt suficiente pentru a trage 
concluzia că excluderea celorlalte modalităţi de etichetare invocată de petiţionar constituie un 
obstacol nejustificat în sensul articolului 23 alineatul (2) amintit.

La al patrulea punct al petiţiei, petiţionarul denunţă practica anumitor autorităţi contractante 
române care organizează proceduri de atribuire a contractelor de achiziţii publice cu un obiect 
prea larg (solicitând, de exemplu, în cadrul unui singur lot, produse de igienă, dar şi produse 
de birotică), ceea ce, în opinia petiţionarului, ar putea aduce atingere intereselor
întreprinderilor mici şi mijlocii care au un obiect de activitate foarte specializat, care nu ar 
putea propune o gamă de bunuri atât de largă.

Comisia estimează că această practică nu poate constitui o încălcare a dreptului comunitar în 
domeniul contractelor de achiziţii publice, care nu impune nicio constrângere autorităţii 
contractante în ceea ce priveşte diversitatea obiectului contractului. De altfel, dificultatea 
menţionată de petiţionar poate fi uşor evitată, având în vedere că Directiva 2004/18 permite
fiecărui candidat: (a) să se asocieze, pentru a prezenta o ofertă comună, cu alţi operatori 
economici (formând un grup cu au fără personalitate juridică) [articolele 4 alineatul (2) şi 48
alineatul (4) din Directiva 2004/18] sau (b) să menţioneze capacităţile unui alt operator 
economic, cu condiţia ca acesta din urmă să se angajeze să-şi pună mijloacele la dispoziţia 
candidatului respectiv în vederea executării contractului [articolul 48 alineatul (3) din 
Directive 2004/18]. 

La al cincilea punct din petiţie, petiţionarul aduce critici la adresa dispoziţiilor din O.U.G. 
nr. 34/2006, care nu prevăd publicarea unui anunţ de participare în cazul contractelor care fac 
obiectul unei proceduri de atribuire directă datorită valorii, care se situează sub pragul stabilit 
de legislaţia românească în cazul contractelor atribuite în mod direct. De altfel, petiţionarul îşi 
exprimă îngrijorarea în ceea ce priveşte modificarea în România a acestui prag, a cărui 
valoare a crescut recent de la 5 000 la 15 000 de euro, în urma modificării articolului 19 din 
O.U.G. nr. 34/2006 prin O.U.G. nr. 19/20092.

Comisia doreşte să precizeze mai întâi, în această privinţă, că dreptul comunitar privind 
contractele de achiziţii publice nu se opune unei atribuiri directe de către autorităţile 
contractante a contractelor publice a căror valoare este foarte scăzută (precum cea prevăzută 

                                               
1 Astfel cum rezultă din dispoziţiile anexei VI la Directiva 2004/18
2 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului Românei nr. 19 din 7 martie 2009 privind unele măsuri în domeniul legislaţiei referitoare la achiziţiile 

publice
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de noul articol 19 al O.U.G. nr. 34/2006), care pot fi considerate a nu fi de interes pentru piaţa 
internă. În plus, dreptul comunitar privind contractele de achiziţii publice nu solicită 
publicarea obligatorie a unui anunţ de participare în cazul contractelor care pot fac obiectul 
unei proceduri de atribuire directă, deoarece, prin definiţie, o atribuire directă nu impune 
organizarea unei licitaţii.

La al şaselea şi ultimul punct din petiţie, petiţionarul critică recenta introducere în România 
(în conformitate cu articolul 28717 din O.U.G. nr. 34/2006, introdus în urma adoptării O.U.G.
de modificare nr. 19/2009 din 12 martie 2009) a unei taxe de timbru de 2% (fără niciun 
plafon) din valoarea cererii/contractului, de a cărui plată depinde acceptarea oricărei acţiuni 
judiciare cu caracter patrimonial în domeniul contractelor de achiziţii publice. 

Comisia doreşte să precizeze în această privinţă că articolul 28717 din O.U.G. nr. 34/2006 la 
care se referă petiţionarul a fost recent modificat în mod substanţial prin O.U.G. 72/20091 din
17 iunie 2009. Pentru a facilita accesul la justiţie, valoarea taxei de timbru a fost redusă 
considerabil; astfel, noul text al articolului 28717 prevede o taxă de timbru pe mai multe 
niveluri şi proporţionată, a cărei valoare maximă nu ar putea depăşi în nicio situaţie 2 200 lei 
(adică aproximativ 500 de euro)2.

Informaţiile furnizate de petiţionar nu permit identificarea unei încălcări a dreptului comunitar 
în materie de achiziţii publice. În consecinţă, pe baza informaţiilor aflate la dispoziţia sa în 
prezent, Comisia consideră că nu se justifică să intervină pe lângă autorităţile naţionale.

                                               
1 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului Românei nr. 72 din 17 iunie 2009 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 34/2006 
2 Textul noului articol 28717 este disponibil la următoarea adresă: 

http://www.anrmap.ro/PDF/legislatie/Legislatie%20Nationala/Legislatie%20in%20lb%20Romana/OUG%2034/OUG%20nr.34-
2006%20versiune%20consolidata%20cu%20OUG%20nr.%2072-2009.pdf


