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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Achizițiile publice joacă un rol important în performanța economică globală a Uniunii 
Europene. Autoritățile publice cheltuiesc în jur de 18 % din PIB pentru bunuri, lucrări și 
servicii. 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.

Achizițiile publice joacă un rol esențial și în Strategia Europa 2020, reprezentând unul dintre 
instrumentele de piață care trebuie utilizate pentru a atinge obiectivul de îmbunătățire a 
mediului de afaceri și a condițiilor care le permit întreprinderilor să inoveze și obiectivul de 
încurajare a 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 publice, iar piețele de achiziții trebuie 
menținute deschise la nivelul întregii Uniuni.

Raportoarea pentru aviz salută propunerea Comisiei de modernizare a directivelor privind 
achizițiile publice. Propunerea legislativă ar trebui să aibă drept rezultat proceduri de achiziții 
mai simple și mai flexibile pentru autoritățile contractante și să faciliteze accesul 
întreprinderilor, în special al IMM-urilor. Revizuirea legislației ar trebui să realizeze un 
echilibru între simplificarea normelor, stabilirea unor proceduri riguroase și eficace bazate pe 
criterii de atribuire axate pe inovare și sustenabilitate, asigurând totodată o utilizare mai 
extinsă a achizițiilor publice electronice. 
Atribuirea contractelor trebuie realizată pe baza unor criterii obiective care să asigure 
respectarea principiilor de transparență, nediscriminare și egalitate de tratament. Aceste 
criterii ar trebui să garanteze că ofertele sunt evaluate în condiții de concurență efectivă, 
inclusiv atunci când autoritățile contractante solicită lucrări, bunuri și servicii de înaltă calitate 
care să fie cât mai adaptate la nevoile lor, de exemplu atunci când decizia de atribuire de 
bazează și pe factori legați de procesul de producție. 
Raportoarea pentru aviz este ferm convinsă că autoritățile contractante ar trebui să utilizeze 
drept criteriu de atribuire „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic și cea mai 
sustenabilă” (MEAST) și să renunțe la criteriul alternativ bazat pe „costul cel mai scăzut”. 
Având în vedere faptul că în determinarea MEAST se ține cont și de preț, autoritățile 
contractante vor putea să facă alegerea cea mai potrivită în funcție de nevoile lor specifice, 
analizând aspectele legate de costuri, obiective sociale strategice, soluții inovatoare și criterii 
sociale și de mediu.

Achizițiile publice ar trebui să fie utilizate ca mijloc de favorizare a inovării. Autoritățile care 
organizează achiziții publice trebuie încurajate să opteze pentru produse și servicii inovatoare, 
pentru a putea fi realizate obiectivele dezvoltării durabile. Sunt necesare soluții și idei noi și 
inovatoare mai ales în domeniul transporturilor, iar achizițiile publice ar trebui utilizate ca 
instrument de îndeplinire a acestor necesități.

Ar trebui îmbunătățite criteriile legate de ciclul de viață și trebuie luate în considerare efectele 
sociale și de mediu ale întregului proces de producție. Autoritățile contractante ar trebui să 
dispună de mai multe posibilități pentru impunerea de cerințe și cu privire la procesul de 
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producție, nu numai cu privire la produs. Acest lucru va duce la îmbunătățirea caracterului 
sustenabil al achizițiilor publice, inclusiv în sectorul transporturilor.

Pentru toate achizițiile destinate utilizării de către persoane, autoritățile contractante trebuie să 
elaboreze specificațiile tehnice astfel încât să ia în considerare criterii de accesibilitate pentru 
persoanele cu dizabilități sau proiectarea pentru toate categoriile de utilizatori. Acest lucru 
este deosebit de important în domeniul transportului public și al turismului.

Dispozițiile privind subcontractarea ar trebui consolidate. Ofertantul trebuie să aibă obligația 
de a indica în oferta pe care o prezintă partea din contract pe care are intenția să o 
subcontracteze eventual unor terți, precum și subcontractanții avuți în vedere. În plus, 
contractanții principali și subcontractanții implicați trebuie să poată fi trași la răspundere în 
cazul nerespectării legislației. Este necesar un sistem de control care să cuprindă toate 
elementele lanțului de contractanți.

Raportoarea pentru aviz a depus o serie de amendamente care vizează aspectele menționate 
mai sus. În anumite cazuri, s-a considerat necesar să se elimine anumite dispoziții propuse de 
Comisie, deoarece raportoarea pentru aviz este de părere că anumite aspecte pot fi abordate cu 
mai multă eficacitate în cadrul legislației naționale, ținând cont de caracteristicile sectoriale și 
regionale, în conformitate cu principiul subsidiarității și principiul unei legiferări mai bune.

Nu în ultimul rând, raportoarea pentru aviz ar dori să sublinieze necesitatea de a asigura 
securitatea juridică și coerența directivelor privind achizițiile publice cu legislația actuală a 
Uniunii din domeniul transporturilor și al serviciilor poștale.

AMENDAMENTE

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

Amendamentul 1
Propunere de directivă
Considerentul 53

Textul propus de Comisie Amendamentul

(53) Este necesară o cooperare eficientă 
pentru a asigura coerența consultanței și a 
practicilor în fiecare stat membru și la 
nivelul Uniunii. Organismele desemnate 
pentru monitorizare, implementare, control 
și asistență tehnică trebuie să fie în măsură 
să facă schimb de informații și să 
coopereze; în acest context, autoritatea 
națională desemnată de fiecare stat 
membru trebuie să fie punctul de contact 
preferat cu serviciile Comisiei pentru 

(53) Sunt necesare o cooperare eficientă și 
transparență pentru a asigura coerența 
consultanței și a practicilor în fiecare stat 
membru și la nivelul Uniunii. Organismele 
desemnate pentru monitorizare, 
implementare, control și asistență tehnică 
trebuie să fie în măsură să facă schimb de 
informații și să coopereze; în acest context, 
autoritatea națională desemnată de fiecare 
stat membru trebuie să fie punctul de 
contact preferat cu serviciile Comisiei 
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colectarea de date, schimbul de informații 
și monitorizarea punerii în aplicare a 
legislației Uniunii privind achizițiile 
publice.

pentru colectarea de date, schimbul de 
informații și monitorizarea punerii în 
aplicare a legislației Uniunii privind 
achizițiile publice.

Amendamentul 2
Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) „ciclu de viață” înseamnă toate 
stadiile consecutive și/sau interconectate, 
inclusiv producția, transportul, utilizarea 
și întreținerea, ale existenței unui produs
sau a unor lucrări sau servicii, de la 
achiziția materiilor prime sau generarea 
resurselor până la eliminare, curățarea 
amplasamentului și finalizare;

(22) „ciclu de viață” înseamnă
monetizarea, când este posibil, a tuturor 
costurilor aferente achizițiilor publice,
inclusiv întreținerea, și a costurilor de 
utilizare eficientă a resurselor (inclusiv 
energia), a costurilor de reciclare la 
sfârșitul ciclului de viață și a costurilor 
impactului social, în cazul în care acestea 
au legătură cu executarea contractului. 
În monetizarea ciclului de viață pot fi 
incluse, de asemenea, proiectarea, 
planificarea și utilizarea eficiente ale 
mijloacelor electronice. În sensul 
achizițiilor publice, ciclul de viață începe 
de la achiziție și se desfășoară pe toată 
durata de viață a lucrărilor, a bunurilor
sau a serviciilor și formează o parte 
integrantă și indisociabilă din calcularea 
a ceea ce constituie oferta cea mai 
avantajoasă din punct de vedere 
economic.

Justificare

Chiar dacă, în interesul contribuabilului, autoritățile contractante sunt responsabile de 
asigurarea celui mai bun raport calitate-preț indiferent de soluția aleasă prin procedura de 
achiziție publică și a faptului că nu rezultă costuri mai ridicate pentru societate sau pentru 
mediu pe termen lung, în mod rezonabil responsabilitatea poate să înceapă doar din 
momentul achiziției.

Amendamentul 3
Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 2 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Mijloacele de comunicare alese trebuie să 
aibă disponibilitate generală și să nu 
restricționeze accesul operatorilor 
economici la procedura de achiziție.

Mijloacele de comunicare alese trebuie să 
aibă disponibilitate generală, să fie 
accesibile inclusiv persoanelor cu 
dizabilități și să nu restricționeze accesul 
operatorilor economici la procedura de 
achiziție. 

Amendamentul 4
Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 7 – paragraful 1 și 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că, în termen de 
cel mult 2 ani de la data prevăzută la 
articolul 92 alineatul (1), toate procedurile 
de achiziție care intră sub incidența 
prezentei directive sunt efectuate prin 
mijloace electronice de comunicare, în 
special prin depunerea electronică, în 
conformitate cu dispozițiile prezentului 
articol.

Statele membre se asigură că, până la 
1 ianuarie 2017, cel puțin 70 % dintre
procedurile de achiziție care intră sub 
incidența prezentei directive sunt efectuate 
prin mijloace electronice de comunicare, în 
special prin depunerea electronică, în 
conformitate cu dispozițiile prezentului 
articol.

Statele membre se asigură că, până la 
1 ianuarie 2020, toate procedurile de 
achiziție care intră sub incidența prezentei 
directive sunt efectuate prin mijloace 
electronice de comunicare, în special prin 
depunerea electronică, în conformitate cu 
dispozițiile prezentului articol.

Justificare

Această abordare în două etape este considerată a fi un obiectiv mai realist decât obiectivul 
propus de Comisie și oferă autorităților contractante suficient timp pentru planificare și 
implementare.

Amendamentul 5
Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În aplicarea prezentului articol, „interese 
private” înseamnă orice interese 
familiale, afective, economice, politice sau 
alte interese comune cu candidații sau 
ofertanții, inclusiv interese profesionale 
conflictuale.

eliminat

Justificare

Acest aspect poate fi abordat cu mai multă eficacitate în legislația națională.

Amendamentul 6
Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) membrii personalului menționați la 
alineatul (2) litera (a) sunt obligați să 
divulge orice conflict de interese în 
legătură cu oricare dintre candidați sau 
ofertanți, de îndată ce iau cunoștință 
despre astfel de conflicte, pentru a permite 
autorității contractante să ia măsuri de 
remediere;

eliminat

Justificare

Acest aspect poate fi abordat cu mai multă eficacitate în legislația națională.

Amendamentul 7
Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul unui conflict de interese, 
autoritatea contractantă trebuie să ia 
măsurile care se impun. Aceste măsuri pot 
include interzicerea participării 
membrului personalului în cauză la 
procedura de achiziție respectivă sau 
realocarea sarcinilor și responsabilităților 

În cazul unui conflict de interese, 
autoritatea contractantă trebuie să ia 
măsurile care se impun.
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acestuia. Dacă un conflict de interese nu 
poate fi remediat în mod eficace prin alte 
mijloace, candidatul sau ofertantul în 
cauză trebuie exclus din procedură.

Justificare

Caracterul exact al acestor măsuri ar trebui hotărât la nivel național.

Amendamentul 8
Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Toate măsurile luate în temeiul 
prezentului articol trebuie consemnate în 
raportul individual menționat la articolul 
85.

eliminat

Amendamentul 9
Propunere de directivă
Articolul 22 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Candidații trebuie să furnizeze, la 
începutul procedurii, o declarație pe 
propria răspundere că nu au făcut și nu 
vor face demersuri:

Statele membre prevăd normele necesare 
pentru a preveni, a identifica și a 
sancționa în mod eficace 
comportamentele ilicite și cazurile de 
denaturare a concurenței apărute în 
cursul procedurii de achiziție, mai ales în 
ceea ce privește întocmirea documentelor 
achiziției, selecția candidaților și 
atribuirea contractului.

Amendamentul 10
Propunere de directivă
Articolul 22 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) pentru a influența în mod abuziv 
procesul decizional al autorității 
contractante sau a obține informații 

eliminat
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confidențiale care le pot conferi avantaje 
necuvenite în procedura de achiziție;

Amendamentul 11
Propunere de directivă
Articolul 22 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pentru a încheia acorduri cu alți 
candidați și ofertanți care vizează 
denaturarea concurenței;

eliminat

Amendamentul 12
Propunere de directivă
Articolul 22 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) pentru a furniza în mod deliberat 
informații false care pot avea o influență 
semnificativă asupra deciziilor cu privire 
la excludere, selecție și atribuire.

eliminat

Amendamentul 13
Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 1 – paragraful 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ele pot prevedea totodată posibilitatea ca 
autoritățile contractante să utilizeze o 
procedură competitivă cu negociere sau un 
dialog competitiv în cazurile următoare:

Ele pot prevedea totodată posibilitatea ca 
autoritățile contractante să utilizeze o 
procedură competitivă cu negociere sau un 
dialog competitiv, cu condiția ca acestea 
să asigure tratamentul egal al tuturor 
ofertanților, în cazurile următoare:

Amendamentul 14
Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 1 – paragraful 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot decide să nu 
transpună în legislația lor națională 
procedura competitivă cu negociere, 
procedura dialogului competitiv și 
procedura parteneriatului pentru inovare.

eliminat

Justificare

Promovarea flexibilității în alegerea procedurii și a practicilor inovatoare de achiziții 
publice sunt priorități esențiale în cadrul acestui exercițiu de modernizare. Prin urmare, 
transpunerea celor mai relevante proceduri nu ar trebui să fie opțională, ci uniformă în toate 
statele membre pentru a asigura condiții de concurență echitabile.

Amendamentul 15
Propunere de directivă
Articolul 30 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dacă nu a fost depusă nicio ofertă sau 
nicio ofertă adecvată sau nicio cerere de 
participare ca răspuns la o procedură 
deschisă sau restrânsă, atât timp cât 
condițiile inițiale ale contractului nu sunt 
modificate în mod substanțial și se 
transmite un raport Comisiei sau 
organismului de supraveghere național 
desemnat în conformitate cu articolul 84, 
la cererea acestora;

(a) dacă nu a fost depusă nicio ofertă sau 
nicio ofertă adecvată sau nicio cerere de 
participare ca răspuns la o procedură 
deschisă sau restrânsă, atât timp cât 
condițiile inițiale ale contractului nu sunt 
modificate în mod substanțial și se 
transmite un raport Comisiei.

Justificare

Amendamentul propus are legătură cu amendamentele propuse pentru articolul 84.

Amendamentul 16
Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru toate achizițiile al căror obiect este 
destinat utilizării de către persoane, 
indiferent dacă este vorba de publicul larg 
sau de personalul autorității contractante, 

Pentru toate achizițiile al căror obiect este 
destinat utilizării de către persoane, 
indiferent dacă este vorba de publicul larg 
sau de personalul autorității contractante, 
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aceste specificații tehnice trebuie să fie 
redactate, cu excepția cazurilor bine 
justificate, astfel încât să ia în considerare 
criteriile de accesibilitate pentru persoanele 
cu dizabilități sau proiectarea pentru toate 
categoriile de utilizatori.

aceste specificații tehnice trebuie să fie 
redactate, cu excepția cazurilor bine 
justificate care sunt menționate în 
invitația la procedura de ofertare, astfel 
încât să ia în considerare criteriile de 
accesibilitate pentru persoanele cu 
dizabilități sau proiectarea pentru toate 
categoriile de utilizatori.

Amendamentul 17
Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Specificațiile tehnice pot include, 
după caz, și cerințe referitoare la:
(a) performanță, inclusiv niveluri de 
performanță în materie de mediu și de 
combatere a schimbărilor climatice și 
niveluri de performanță în ceea ce 
privește un proces de producție sustenabil 
din punct de vedere social;
(b) ciclul de viață;
(c) un proces de producție sustenabil din 
punct de vedere social;
(d) organizarea, calificarea și experiența 
personalului desemnat să execute 
contractul în cauză;
(e) siguranță sau dimensiuni, inclusiv 
procedurile pentru asigurarea calității, 
terminologie, simboluri, testări și 
metodele de testare, ambalare, marcare și 
etichetare, instrucțiuni de utilizare;
(f) normele de proiectare și de calcul al 
costului lucrărilor, condițiile de testare, de 
control și de recepție a lucrărilor, precum 
și tehnicile sau metodele de construcție și 
toate celelalte condiții tehnice pe care 
autoritatea contractantă le poate impune, 
prin reglementare generală sau specifică, 
în ceea ce privește lucrările finalizate și 
materialele sau elementele componente 
ale lucrărilor în cauză.
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Amendamentul 18
Propunere de directivă
Articolul 53 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) fiecărui ofertant care a făcut o ofertă 
admisibilă, informații referitoare la 
desfășurarea și progresul negocierilor și 
al dialogului cu ofertanții.

eliminat

Amendamentul 19
Propunere de directivă
Articolul 54 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritățile 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 într-o 
manieră echivalentă, 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 
XI.

(2) Autoritățile contractante pot să nu 
atribuie un contract ofertantului care a 
depus cea mai bună ofertă, dacă stabilesc 
că oferta nu este conformă cu obligațiile 
prevăzute de legislația Uniunii sau de 
legislația națională în domeniul social, al 
muncii, al sănătății, al siguranței sau al 
mediului, de contractele colective de 
muncă aplicabile în locul în care sunt 
executate lucrările sau serviciile ori sunt 
furnizate bunurile sau de dispozițiile 
internaționale din domeniul social și al 
mediului enumerate în anexa XI.

Amendamentul 20
Propunere de directivă
Articolul 55 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dacă are cunoștință de o încălcare a 
obligațiilor prevăzute de legislația Uniunii 
în domeniul social, al muncii sau al 
mediului sau de dispozițiile internaționale
în domeniul social și al mediului 
enumerate în anexa XI. Respectarea 
legislației Uniunii sau a dispozițiilor 

(a) dacă are cunoștință de o încălcare a 
obligațiilor prevăzute de legislația Uniunii
sau de legislația națională în domeniul 
social, al muncii, al sănătății, al siguranței
sau al mediului, de contractele colective de 
muncă aplicabile în locul în care sunt 
executate lucrările sau serviciile ori sunt 
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internaționale include și respectarea într-o 
manieră echivalentă;

furnizate bunurile sau de dispozițiile 
internaționale din domeniul social și al 
mediului enumerate în anexa XI.
Respectarea legislației Uniunii sau a 
dispozițiilor internaționale include și 
respectarea într-o manieră echivalentă;

Amendamentul 21
Propunere de directivă
Articolul 55 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orice candidat sau ofertant care se află în 
una dintre situațiile menționate la alineatele 
(1), (2) și (3) poate furniza autorității 
contractante dovezi care să-i demonstreze 
fiabilitatea, în ciuda existenței motivului de 
excludere relevant.

Orice candidat sau ofertant care se află în 
una dintre situațiile menționate la alineatele 
(1), (2) și (3) poate furniza autorității 
contractante dovezi care să-i demonstreze 
fiabilitatea sau, după caz, fiabilitatea 
subcontractantului, în ciuda existenței 
motivului de excludere relevant.

Amendamentul 22
Propunere de directivă
Articolul 55 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Prezentul articol se aplică 
procedurilor de subcontractare și 
subcontractanților.

Amendamentul 23
Propunere de directivă
Articolul 56 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) respectarea obligațiilor prevăzute de 
legislația Uniunii sau de legislația 
națională în domeniul social, al muncii, 
al sănătății, al siguranței sau al mediului, 
de contractele colective de muncă 
aplicabile în locul în care sunt executate 
lucrările sau serviciile ori sunt furnizate 
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bunurile sau de dispozițiile internaționale 
din domeniul social și al mediului 
enumerate în anexa XI.

Amendamentul 24
Propunere de directivă
Articolul 56 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Prezentul articol se aplică 
procedurilor de subcontractare și 
subcontractanților.

Amendamentul 25
Propunere de directivă
Articolul 60 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ca regulă generală, dovada situației 
economice și financiare a operatorului 
economic poate fi furnizată prin una sau 
mai multe dintre referințele enumerate în 
anexa XIV partea 1.

Ca regulă generală, dovada situației 
economice și financiare a operatorului 
economic, precum și dovada respectării 
obligațiilor prevăzute de legislația Uniunii 
sau de legislația națională în domeniul 
social, al muncii, al sănătății, al 
siguranței sau al mediului, de 
contractelor colective de muncă aplicabile 
în locul în care sunt executate lucrările 
sau serviciile ori sunt furnizate bunurile, 
pot fi furnizate prin una sau mai multe 
dintre referințele enumerate în anexa XIV.

Amendamentul 26
Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere actelor cu putere de 
lege și actelor administrative de drept 
intern privind remunerarea anumitor 
servicii, criteriul pe baza căruia autoritățile 
contractante atribuie contractele de 

Fără a aduce atingere actelor cu putere de 
lege și actelor administrative de drept 
intern privind remunerarea anumitor 
servicii, criteriul pe baza căruia autoritățile 
contractante atribuie contractele de 
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achiziții publice este unul dintre 
următoarele:

achiziții publice este oferta cea mai 
avantajoasă din punct de vedere economic 
și cea mai sustenabilă.
(Această modificare se aplică întregului 
text legislativ supus examinării; adoptarea 
sa impune adaptări tehnice în întregul 
text.)

Amendamentul 27
Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) oferta cea mai avantajoasă din punct 
de vedere economic;

eliminat

Amendamentul 28
Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) costul cel mai scăzut. eliminat

Amendamentul 29
Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 30
Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 2 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pentru contractele de achiziții de 
servicii și contractele care implică 
proiectarea de lucrări, pot fi luate în 
considerare organizarea, calificarea și 
experiența personalului desemnat să 
execute contractul în cauză, cu consecința 
că, după atribuirea contractului, aceste 
persoane pot fi înlocuite doar cu 
aprobarea autorității contractante, care 
trebuie să verifice dacă înlocuirile asigură 
o organizare și o calitate echivalente;

(b) pentru contractele de achiziții de 
servicii și contractele care implică 
proiectarea de lucrări, pot fi luate în 
considerare organizarea, calificarea și 
experiența personalului desemnat să 
execute contractul în cauză; înlocuirile de 
personal după atribuirea contractului 
asigură o organizare și o calitate 
echivalente și sunt notificate autorității 
contractante;

Amendamentul 31
Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Criteriile de atribuire asigură o 
concurență efectivă și loială și sunt 
însoțite de cerințe care permit verificarea 
efectivă de către autoritatea contractantă 
a informațiilor furnizate de către ofertanți 
pentru a se determina dacă aceștia din 
urmă îndeplinesc criteriile de atribuire.

Amendamentul 32
Propunere de directivă
Articolul 69 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Oferte anormal de scăzute Prețul ofertei

Amendamentul 33
Propunere de directivă
Articolul 69 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile contractante solicită (1) Autoritățile contractante solicită 
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operatorilor economici să justifice prețul 
sau costurile percepute, atunci când sunt 
îndeplinite toate condițiile de mai jos:

operatorilor economici să justifice în 
detaliu prețul sau costurile percepute 
pentru oferta lor.

Amendamentul 34
Propunere de directivă
Articolul 69 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) prețul sau costul perceput este cu mai 
mult de 50% mai mic decât prețul sau 
costul mediu al celorlalte oferte;

eliminat

Justificare

Acest aspect poate fi abordat cu mai multă eficacitate în legislația națională, ținând cont de 
caracteristicile sectoriale și regionale.

Amendamentul 35
Propunere de directivă
Articolul 69 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) prețul sau costul perceput este cu mai 
mult de 20 % mai mic decât prețul sau 
costul celei de-a doua oferte din ierarhia 
ofertelor celor mai scăzute;

eliminat

Justificare

Acest aspect poate fi abordat cu mai multă eficacitate în legislația națională, ținând cont de 
caracteristicile sectoriale și regionale.

Amendamentul 36
Propunere de directivă
Articolul 69 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) au fost prezentate cel puțin cinci 
oferte.

eliminat
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Justificare

Acest aspect poate fi abordat cu mai multă eficacitate în legislația națională, ținând cont de 
caracteristicile sectoriale și regionale.

Amendamentul 37
Propunere de directivă
Articolul 69 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care ofertele par să fie 
anormal de scăzute din alte motive, 
autoritățile contractante pot solicita, de 
asemenea, astfel de clarificări.

(2) În cazul în care ofertele par să fie 
anormal de scăzute, autoritățile 
contractante solicită clarificări 
suplimentare înainte de a respinge o 
ofertă.

Amendamentul 38
Propunere de directivă
Articolul 69 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile contractante trebuie să 
respingă oferta atunci când constată că 
aceasta este anormal de scăzută deoarece 
nu respectă obligațiile prevăzute de 
legislația Uniunii în domeniul social, al 
muncii sau al mediului sau de dispozițiile 
internaționale în domeniul social și al 
mediului enumerate în anexa XI.

Autoritățile contractante resping oferta 
atunci când constată că aceasta este 
anormal de scăzută deoarece nu respectă 
obligațiile prevăzute de legislația Uniunii
sau de legislația națională în domeniul 
social, al muncii, al sănătății, al siguranței
sau al mediului, de contractele colective de 
muncă aplicabile în locul în care sunt 
executate lucrările sau serviciile ori sunt 
furnizate bunurile sau de dispozițiile 
internaționale din domeniul social și al 
mediului enumerate în anexa XI.

Amendamentul 39
Propunere de directivă
Articolul 71 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În documentele achiziției, autoritatea 
contractantă poate solicita ofertantului, sau 
poate fi obligată de un stat membru să îi 

(1) În documentele achiziției, autoritatea 
contractantă poate solicita ofertantului să 
indice în oferta sa partea din contract pe 



AD\913115RO.doc 19/27 PE491.265v02-00

RO

solicite acestuia, să indice în oferta sa 
partea din contract pe care intenționează să 
o subcontracteze unor terți, precum și 
subcontractanții propuși.

care intenționează să o subcontracteze unor 
terți, precum și subcontractanții propuși.
Autorității contractante i se notifică fără 
întârziere orice modificare în lanțul de 
subcontractare și orice subcontractant 
nou.

Amendamentul 40
Propunere de directivă
Articolul 71 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot dispune ca, la 
cererea subcontractantului și atunci când 
natura contractului permite acest lucru, 
autoritatea contractantă să transfere direct 
subcontractantului respectiv plățile datorate 
pentru servicii, bunuri sau lucrări furnizate 
contractantului principal. În acest caz, 
statele membre instituie mecanisme 
corespunzătoare pentru a permite 
contractantului principal să formuleze 
obiecții cu privire la plățile necuvenite.
Dispozițiile privind această modalitate de 
plată trebuie incluse în documentele 
achiziției.

(2) Statele membre pot dispune ca, la 
cererea subcontractantului și atunci când 
natura contractului permite acest lucru, 
autoritatea contractantă să poată transfera
direct subcontractantului respectiv, în 
cazuri justificate, plățile datorate pentru 
servicii, bunuri sau lucrări furnizate 
contractantului principal. Dispozițiile 
privind această modalitate de plată trebuie 
incluse în documentele achiziției.

Justificare

Directiva 2011/7/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea 
întârzierii în efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale se aplică (începând din martie 
2013) tranzacțiilor dintre întreprinderi și autoritățile publice, precum și tranzacțiilor dintre 
întreprinderi (B2B).

Amendamentul 41
Propunere de directivă
Articolul 72 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) modificarea introduce condiții care, 
dacă ar fi fost incluse în procedura 
inițială de achiziție, ar fi permis selectarea 
altor candidați decât cei selectați inițial 
sau ar fi permis atribuirea contractului 

eliminat
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unui alt ofertant;

Amendamentul 42
Propunere de directivă
Articolul 72 – 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 4 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.

eliminat

Amendamentul 43
Propunere de directivă
Articolul 84

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 84 eliminat
Supravegherea publică
(1) Fiecare stat membru desemnează un 
organism unic independent responsabil de 
supravegherea și coordonarea activităților 
de implementare (denumit în continuare 
„organismul de supraveghere”). Statele 
membre informează Comisia în legătură 
cu desemnarea acestor organisme.
Toate autoritățile contractante fac 
obiectul acestei supravegheri.
(2) Autoritățile competente implicate în 
activitățile de implementare sunt 
organizate astfel încât să se evite 
conflictele de interese. Sistemul de 
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supraveghere publică trebuie să fie 
transparent. În acest scop, trebuie 
publicate toate documentele de orientare 
și cele legate de avize, precum și un raport 
anual care prezintă implementarea și 
punerea în aplicare a normelor prevăzute 
de prezenta directivă.
Raportul anual trebuie să cuprindă 
următoarele informații:
(a) rata de succes a întreprinderilor mici 
și mijlocii (IMM-uri) în domeniul 
achizițiilor publice; în cazul în care 
procentul este mai mic de 50 %, calculat 
din punctul de vedere al valorii 
contractelor câștigate de către IMM-uri, 
raportul trebuie să prezinte o analiză a 
cauzelor acestui fapt;
(b) o imagine de ansamblu a 
implementării politicilor sustenabile de 
achiziții, inclusiv a procedurilor în 
domeniu, ținând seama de considerente 
legate de protecția mediului, incluziunea 
socială, cu referire inclusiv la 
accesibilitate pentru persoanele cu 
dizabilități, sau de încurajarea inovării;
(c) informații referitoare la monitorizarea 
și urmărirea încălcărilor normelor 
privind achizițiile care afectează bugetul 
Uniunii, conform alineatelor (3)-(5) de la 
prezentul articol;
(d) date centralizate referitoare la cazurile 
raportate de fraudă, corupție, conflict de 
interese și alte nereguli grave în domeniul 
achizițiilor publice, inclusiv la cele care 
afectează proiecte cofinanțate din bugetul 
Uniunii.
(3) Organismul de supraveghere are 
următoarele sarcini:
(a) monitorizarea aplicării normelor 
privind achizițiile publice și a practicilor 
aferente de către autoritățile contractante 
și în special de către organismele centrale 
de achiziție;
(b) furnizarea de consiliere juridică 
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pentru autoritățile contractante privind 
interpretarea normelor și principiilor de 
achiziții publice și aplicarea normelor 
privind achizițiile publice în cazuri 
specifice;
(c) emiterea de avize din proprie inițiativă 
și de orientări referitoare la aspecte de 
interes general legate de interpretarea și 
aplicarea normelor privind achizițiile 
publice, la probleme recurente și la 
dificultăți sistemice legate de aplicarea 
normelor privind achizițiile publice, în 
lumina dispozițiilor prezentei directive și a 
jurisprudenței relevante a Curții de 
Justiție a Uniunii Europene;
(d) instituirea și aplicarea unor sisteme 
complexe și eficace de alertare (red-
flagging) pentru prevenirea, depistarea și 
raportarea corespunzătoare a situațiilor 
de fraudă, corupție, conflict de interese și 
a altor nereguli similare grave în cadrul 
procedurilor de achiziție;
(e) atragerea atenției instituțiilor 
naționale competente, inclusiv a 
autorităților de audit, asupra încălcărilor 
concrete depistate și asupra problemelor 
sistemice;
(f) analizarea reclamațiilor din partea 
întreprinderilor și a cetățenilor referitoare 
la aplicarea normelor privind achizițiile 
publice în situații concrete și transmiterea 
acestor analize către autoritățile 
contractante implicate, care sunt obligate 
să le ia în considerare în deciziile lor sau, 
după caz, să explice motivele pentru care 
nu țin cont de aceste analize;
(g) monitorizarea deciziilor luate de 
instanțele judecătorești și autoritățile 
naționale în urma unei hotărâri a Curții 
de Justiție a Uniunii Europene 
pronunțate în temeiul articolului 267 din 
tratat sau în urma unor constatări ale 
Curții Europene de Conturi referitoare la 
încălcări ale normelor Uniunii privind 
achizițiile publice în legătură cu proiecte 
cofinanțate de Uniune; organismul de 
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supraveghere raportează Oficiului 
European de Luptă Antifraudă orice 
încălcare a normelor Uniunii în domeniul 
achizițiilor publice în cazul în care 
aceasta privește contracte finanțate, direct 
sau indirect, de Uniunea Europeană.
Sarcinile menționate la litera (e) nu aduc 
atingere exercitării dreptului de 
contestare în temeiul legislației naționale 
sau în cadrul sistemului instituit pe baza 
Directivei 89/665/CEE.
Statele membre împuternicesc organismul 
de supraveghere să sesizeze instanța care, 
conform legislației naționale, deține 
competența analizării deciziilor 
autorităților contractante, în cazul în care 
detectează o încălcare în cursul activității 
sale de monitorizare și de consiliere 
juridică.
(4) Fără a aduce atingere procedurilor 
generale și metodelor de lucru stabilite de 
Comisie în ceea ce privește comunicarea 
și contactele sale cu statele membre, 
organismul de supraveghere funcționează 
ca punct de contact specific pentru 
Comisie atunci când aceasta 
monitorizează aplicarea dreptului Uniunii 
și execuția bugetului Uniunii în temeiul 
articolului 17 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană și al articolului 317 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene. Organismul de supraveghere 
raportează Comisiei orice încălcare a 
prezentei directive în cadrul procedurilor 
de achiziție publică pentru atribuirea 
contractelor finanțate, în mod direct sau 
indirect, de Uniune.
Comisia poate în special să transmită 
organismului de supraveghere spre 
analiză cazuri individuale în care nu a 
fost încă încheiat un contract sau în care 
există încă posibilitatea derulării unei 
proceduri de contestare. Comisia poate, de 
asemenea, să încredințeze organismului 
de supraveghere sarcina de a desfășura 
activitățile de monitorizare necesare 
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pentru a asigura aplicarea măsurilor pe 
care statele membre s-au angajat să le 
instituie pentru a remedia o încălcare a 
normelor și principiilor Uniunii privind 
achizițiile publice identificată de Comisie.
Comisia poate impune organismului de 
supraveghere să analizeze încălcările 
prezumate ale normelor Uniunii în 
domeniul achizițiilor publice care 
afectează proiecte cofinanțate din bugetul 
Uniunii. Comisia poate însărcina 
organismul de supraveghere să 
urmărească anumite cazuri și să se 
asigure că autoritățile naționale 
competente, care vor fi obligate să-i 
urmeze instrucțiunile, iau măsurile 
corespunzătoare în cazul încălcării 
normelor Uniunii în domeniul achizițiilor 
publice care afectează proiecte 
cofinanțate.
(5) Activitățile de anchetă și de asigurare 
a aplicării normelor desfășurate de 
organismul de supraveghere pentru a 
asigura conformitatea deciziilor 
autorităților contractante cu prezenta 
directivă și cu principiile din tratat nu 
înlocuiesc și nu aduc atingere rolului 
instituțional al Comisiei în calitate de 
gardian al tratatului. În cazul în care 
Comisia decide să transmită un caz 
individual spre analiză conform 
alineatului (4), aceasta își rezervă, de 
asemenea, dreptul de a interveni în 
limitele competențelor care îi sunt 
conferite prin tratat.
(6) Autoritățile contractante transmit 
organismului național de supraveghere 
textul integral al tuturor contractelor 
încheiate care au o valoare egală cu sau 
mai mare decât:
(a) 1 000 000 EUR în cazul contractelor 
de achiziții publice de bunuri sau de 
servicii;
(b) 10 000 000 EUR în cazul contractelor 
de achiziții publice de lucrări.
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(7) Fără a aduce atingere legilor 
naționale privind accesul la informații și 
în conformitate cu legislația naționala și a 
UE în domeniul protecției datelor, 
organismul de supraveghere acordă, pe 
baza unei cereri scrise, acces liber, direct, 
total și gratuit la contractele încheiate 
menționate la alineatul (6). Accesul la 
anumite părți ale contractelor poate fi 
refuzat în cazul în care dezvăluirea lor ar 
împiedica aplicarea legii sau ar fi 
contrară interesului public, ar aduce 
atingere intereselor comerciale legitime 
ale operatorilor economici, publici sau 
privați, sau ar putea aduce atingere 
concurenței loiale dintre aceștia.
Accesul la părțile care pot fi dezvăluite se 
acordă într-un termen rezonabil și cel 
târziu în 45 de zile de la data cererii.
Nu este obligatoriu ca solicitanții care 
depun o cerere de acces la un contract să 
demonstreze vreun interes direct sau 
indirect în legătură cu acel contract. 
Destinatarul informațiilor trebuie să le 
poată face publice.
(8) În raportul anual menționat la 
alineatul (2) se include o prezentare 
succintă a tuturor activităților desfășurate 
de organismul de supraveghere în 
conformitate cu alineatele (1)-(7).

Amendamentul 44
Propunere de directivă
Articolul 86 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Organismele instituite sau desemnate 
în conformitate cu articolul 84 înaintează 
Comisiei un raport statistic și de 
implementare pentru fiecare an, pe baza 
unui formular standard, nu mai târziu de 
data de 31 octombrie a anului următor 
anului de raportare.

(1) Organismele competente din statele 
membre înaintează Comisiei un raport 
statistic și de implementare pentru fiecare 
an, pe baza unui formular standard, nu mai 
târziu de data de 31 octombrie a anului 
următor anului de raportare.
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Amendamentul 45
Propunere de directivă
Articolul 89 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Competența de a adopta acte delegate 
menționată la articolele 6, 13, 19, 20, 23, 
54, 59, 67 și 86 este conferită Comisiei 
pentru o perioadă de timp nedeterminată, 
începând de la [data intrării în vigoare a 
prezentei directive].

(2) Competența de a adopta acte delegate 
menționată la articolele 6, 13, 19, 20, 23, 
54, 59, 67 și 86 se conferă Comisiei pe o 
perioadă de cinci ani de la [data intrării în 
vigoare a prezentei directive]. Comisia 
prezintă un raport privind delegarea de 
competențe cel târziu cu nouă luni înainte 
de încheierea perioadei de cinci ani. 
Delegarea de competențe se prelungește 
tacit cu perioade de timp identice, cu 
excepția cazului în care Parlamentul 
European sau Consiliul se opun 
prelungirii respective cel târziu cu trei 
luni înainte de încheierea fiecărei 
perioade.

Amendamentul 46
Propunere de directivă
Anexa XIV – partea II – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) atestări sau declarații 
corespunzătoare care să demonstreze 
respectarea normelor din domeniul social, 
al muncii, al sănătății, al siguranței sau al 
mediului definite în legislația Uniunii și 
în cea națională și în contractele colective 
de muncă aplicabile în locul în care sunt 
executate lucrările sau serviciile ori sunt 
furnizate bunurile;
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