
LEGE nr. 279 din 7 decembrie 2011 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor 
de concesiune de servicii 
Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

Articol unic 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 15 
mai 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările 
şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 

1.La articolul 3, după litera s) se introduce o nouă literă, litera s1), cu următorul 
cuprins: 
"s1) parteneriat public-public - derularea în comun a unui proiect de către două ori mai 
multe entităţi publice naţionale şi/sau internaţionale;" 

2.La articolul 8, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"c) oricare asociere formată de una sau mai multe autorităţi contractante dintre cele 
prevăzute la lit. a), b), d) sau e);" 

3.După articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 81, cu următorul cuprins: 
"Art. 81 
Derularea unui proiect în cadrul unui parteneriat public-public se supune regulilor din 
domeniul achiziţiilor publice." 

4.La articolul 14 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"a) unui acord internaţional încheiat în conformitate cu prevederile Tratatului cu unul sau 
mai multe state care nu sunt membre ale Uniunii Europene şi care vizează furnizarea de 
produse, prestarea de servicii sau execuţia de lucrări, destinate implementării ori 
exploatării unui proiect în comun cu statele semnatare, şi numai dacă prin acordul 
respectiv a fost menţionată o procedură specifică pentru atribuirea contractului 
respectiv;" 

5.Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"Art. 19 
Autoritatea contractantă achiziţionează direct produse, servicii sau lucrări, în măsura în 
care valoarea achiziţiei, estimată conform prevederilor secţiunii a 2-a a prezentului 
capitol, nu depăşeşte echivalentul în lei a 15.000 euro pentru fiecare achiziţie de 
produse, servicii ori lucrări. Achiziţia se realizează pe bază de document justificativ." 

6.Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"Art. 20 
(1) În cazul în care valoarea estimată este egală sau mai mare decât cea prevăzută la 
art. 124, autoritatea contractantă are obligaţia de a atribui contractul de achiziţie publică 
prin aplicarea procedurilor de licitaţie deschisă sau licitaţie restrânsă. 
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a 
aplica celelalte proceduri prevăzute la art. 18 alin. (1), după caz, numai în circumstanţele 
specifice prevăzute la art. 94, art. 110 alin. (1) sau art. 122." 

7.La articolul 33 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"b) formalităţi care trebuie îndeplinite în legătură cu participarea la procedura de 
atribuire;" 

8.După articolul 33 se introduce un nou articol, articolul 331, cu următorul cuprins: 
"Art. 331 
(1) Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice 
evaluează, înainte de transmiterea spre publicare a invitaţiei/anunţului de participare, 
conformitatea cu legislaţia aplicabilă din domeniul achiziţiilor publice a documentaţiei de 
atribuire aferente contractelor de achiziţie publică care intră sub incidenţa prevederilor 
prezentei ordonanţe de urgenţă. 
(2) În termen de maximum 14 zile de la data primirii documentaţiei în SEAP, Autoritatea 
Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice are obligaţia: 



a) de a emite autorităţii contractante acceptul în vederea iniţierii procedurii de atribuire, 
dacă prevederile din documentaţia de atribuire sunt conforme cu prevederile legale 
privind achiziţiile publice; 
b) de a informa autoritatea contractantă asupra neconformităţilor constatate la nivelul 
documentaţiei de atribuire şi a motivului pentru care acestea nu sunt în concordanţă cu 
prevederile legale privind achiziţiile publice. 
(3) Documentele se transmit în SEAP în zile lucrătoare de către autorităţile contractante 
şi vor fi semnate cu semnătură electronică extinsă, emisă de un furnizor autorizat." 

9.La articolul 40, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"(2) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1), în situaţia în care ataşarea documentaţiei de 
atribuire în SEAP nu este posibilă din motive tehnice imputabile operatorului SEAP, 
autoritatea contractantă are obligaţia de a pune la dispoziţia oricărui operator economic 
care a înaintat o solicitare în acest sens sau, după caz, căruia i s-a transmis o invitaţie de 
participare, a unui exemplar din documentaţia de atribuire, pe suport hârtie ori pe suport 
magnetic." 

10.La articolul 431, partea introductivă a alineatului (2) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"(2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a solicita ofertanţilor constituirea garanţiei 
de participare, în vederea participării la procedura de atribuire a contractului, atunci când 
prezenta ordonanţă de urgenţă prevede obligativitatea publicării unui anunţ sau a unei 
invitaţii de participare. Documentaţia de atribuire trebuie să conţină următoarele 
informaţii:" 

11.La articolul 46 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu 
următorul cuprins: 
"c) să depună ofertă individuală/comună şi să fie nominalizat ca terţ susţinător în cadrul 
unei alte oferte, sub sancţiunea excluderii ofertei individuale sau, după caz, a celei în 
care este ofertant asociat." 

12.La articolul 49 alineatul (2), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
"a) fiecare anunţ de intenţie/participare transmis de către autoritatea contractantă 
pentru publicare în SEAP, în măsura în care anunţul respectiv este în legătură cu 
aplicarea procedurii de atribuire a unui contract cu o valoare estimată egală sau mai 
mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 124; 
b) fiecare invitaţie/anunţ de participare transmis de către autoritatea contractantă pentru 
publicare în SEAP, cu o valoare estimată mai mică decât pragurile valorice prevăzute la 
art. 124." 

13.Articolul 691 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"Art. 691 
Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/ Subcontractantul/Terţul susţinător care are 
drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere ori de supervizare 
şi/sau are acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul 
al patrulea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea 
prevăzute la art. 69 lit. a), cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii 
contractante, este exclus din procedura de atribuire." 

14.La articolul 122, literele i) şi j) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
"i) atunci când este necesară achiziţionarea unor lucrări sau servicii 
suplimentare/adiţionale, care nu au fost incluse în contractul iniţial, dar care datorită 
unor circumstanţe imprevizibile au devenit necesare pentru îndeplinirea contractului în 
cauză, şi numai dacă se respectă, în mod cumulativ, următoarele condiţii: 
- atribuirea să fie făcută contractantului iniţial; 
- lucrările sau serviciile suplimentare/adiţionale să nu poată fi, din punct de vedere tehnic 
şi economic, separate de contractul iniţial fără apariţia unor inconveniente majore pentru 
autoritatea contractantă sau, deşi separabile de contractul iniţial, să fie strict necesare în 
vederea îndeplinirii acestuia; 
- valoarea cumulată a contractelor care vor fi atribuite şi a actelor adiţionale care vor fi 
încheiate pentru lucrări şi/sau servicii suplimentare ori adiţionale să nu depăşească 20% 
din valoarea contractului iniţial; 



j) atunci când, ulterior atribuirii unui contract de lucrări sau de servicii, autoritatea 
contractantă îşi propune să achiziţioneze noi lucrări, respectiv noi servicii, care sunt 
similare lucrărilor ori serviciilor achiziţionate prin atribuirea contractului iniţial şi numai 
dacă se respectă, în mod cumulativ, următoarele condiţii: 
- atribuirea se face contractantului iniţial, iar noile lucrări, respectiv noile servicii, constau 
în repetarea unor lucrări sau servicii similare celor prevăzute în contractul atribuit iniţial 
şi sunt conforme cu cerinţele prevăzute în caietul de sarcini elaborat cu ocazia atribuirii 
respectivului contract; 
- contractul de lucrări/servicii iniţial a fost atribuit prin procedura de cerere de 
oferte/licitaţie deschisă sau restrânsă; 
- valoarea estimată a contractului iniţial de lucrări/servicii s-a determinat prin luarea în 
considerare inclusiv a lucrărilor/serviciilor similare care pot fi achiziţionate ulterior; 
- în anunţul de participare la procedura aplicată pentru atribuirea contractului iniţial s-a 
precizat faptul că autoritatea contractantă are dreptul de a opta pentru achiziţionarea 
ulterioară de noi lucrări similare, respectiv noi servicii similare, de la operatorul economic 
a cărui ofertă va fi declarată câştigătoare în cadrul procedurii respective; 
- autoritatea contractantă are dreptul de a aplica această procedură într-un interval care 
nu poate depăşi 3 ani de la atribuirea contractului iniţial." 

15.La articolul 124, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"Art. 124 
Peste pragul prevăzut la art. 19, autoritatea contractantă are obligaţia de a aplica 
procedura de cerere de oferte în cazul în care valoarea estimată, fără TVA, a contractului 
de achiziţie publică este mai mică decât echivalentul în lei al următoarelor praguri:" 
16.La articolul 127, alineatul (3) se abrogă. 

17.La articolul 178, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"Art. 178 
(1) În cazul în care, pentru criteriile de natura celor prevăzute la art. 176 lit. c) şi d), 
autoritatea contractantă consideră că se justifică impunerea anumitor cerinţe minime pe 
care ofertanţii/candidaţii trebuie să le îndeplinească pentru a fi consideraţi calificaţi, 
atunci aceste cerinţe trebuie să fie precizate, conform principiului transparenţei, în cadrul 
invitaţiei/anunţului de participare." 

18.Articolul 179 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"Art. 179 
(1) Criteriile de calificare şi selecţie stabilite de către autoritatea contractantă trebuie să 
aibă o legătură evidentă cu obiectul contractului ce urmează să fie atribuit. 
(2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a respecta principiul proporţionalităţii atunci 
când stabileşte criteriile de calificare şi selecţie, precum şi nivelul cerinţelor minime pe 
care ofertanţii/candidaţii trebuie să le îndeplinească. 
(3) Criteriile de calificare şi selecţie precizate în cadrul invitaţiei/anunţului de participare 
trebuie să fie aceleaşi cu cele precizate în cadrul documentaţiei de atribuire. 
(4) Orice modificare şi/sau completare a criteriilor de calificare şi selecţie precizate 
conform alin. (3) conduce la anularea procedurii de atribuire, cu excepţia modificărilor 
dispuse prin decizia Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor." 

19.La articolul 186, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"(2) În cazul în care ofertantul/candidatul îşi demonstrează situaţia economică şi 
financiară invocând şi susţinerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (1), de 
către o altă persoană, atunci acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care 
beneficiază, de regulă, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, 
încheiat în formă autentică, prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziţia 
ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigură susţinerea 
financiară nu trebuie să se afle în situaţia care determină excluderea din procedura de 
atribuire, conform prevederilor art. 180 şi ale art. 181 lit. a), c1) şi d)." 

20.La articolul 190, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"(2) În cazul în care ofertantul/candidatul îşi demonstrează capacitatea tehnică şi 
profesională invocând şi susţinerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (1), de 
către o altă persoană, atunci acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care 
beneficiază, de regulă, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, 



încheiat în formă autentică, prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziţia 
candidatului/ofertantului resursele tehnice şi profesionale invocate. Persoana care asigură 
susţinerea tehnică şi profesională nu trebuie să se afle în situaţia care determină 
excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 şi ale art. 181 lit. a), 
c1) şi d)." 

21.La articolul 199, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
"Art. 199 
(1) În cazul aplicării criteriului «oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere 
economic», oferta stabilită ca fiind câştigătoare este oferta care întruneşte punctajul cel 
mai mare rezultat din aplicarea unui sistem de factori de evaluare pentru care se 
stabilesc ponderi relative. În cazul în care, din motive obiective, pe care autoritatea 
contractantă le poate justifica temeinic, este imposibilă stabilirea exactă a ponderilor 
relative pentru fiecare factor de evaluare, autoritatea contractantă are obligaţia de a 
indica în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire cel puţin ordinea 
descrescătoare a importanţei factorilor de evaluare care urmează să fie utilizaţi. 
............... 
(3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza, în mod clar, în invitaţia/anunţul 
de participare, precum şi în documentaţia de atribuire, factorii de evaluare a ofertei cu 
ponderile relative ale acestora." 

22.La articolul 199, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi 
(5), cu următorul cuprins: 
"(4) Autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza în documentaţia de atribuire 
algoritmul de calcul sau metodologia concretă de punctare a avantajelor care vor rezulta 
din propunerile tehnice şi financiare prezentate de ofertanţi. 
(5) Orice modificare şi/sau completare a factorilor de evaluare precizaţi conform alin. (3) 
conduce la anularea procedurii de atribuire." 

23.La articolul 204, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"(2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura obţinerea şi păstrarea 
documentelor justificative care dovedesc efectuarea oricărei proceduri de atribuire 
prevăzute la art. 18." 

24.După articolul 204 se introduce un nou articol, articolul 2041, cu următorul cuprins: 
"Art. 2041 
Într-un contract de achiziţie publică este permisă doar cesiunea creanţelor născute din 
acel contract, obligaţiile născute rămânând în sarcina părţilor contractante, astfel cum au 
fost stipulate şi asumate iniţial." 

25.Articolul 209 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"Art. 209 
(1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a anula aplicarea procedurii pentru 
atribuirea contractului de achiziţie publică în următoarele cazuri: 
a) dacă au fost depuse numai oferte inacceptabile şi/sau neconforme; 
b) dacă nu a fost depusă nicio ofertă sau dacă au fost depuse oferte care, deşi pot fi 
luate în considerare, nu pot fi comparate din cauza modului neuniform de abordare a 
soluţiilor tehnice şi/ori financiare; 
c) dacă abateri grave de la prevederile legislative afectează procedura de atribuire sau 
dacă este imposibilă încheierea contractului. 
(2) Prin excepţie de la prevederile art. 204, autoritatea contractantă are dreptul de a 
anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, dacă ia 
această decizie înainte de data încheierii contractului, numai în următoarele cazuri: 
a) dacă autoritatea contractantă se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 86 alin. 
(2) lit. a), art. 102 alin. (2) lit. a), art. 117 alin. (2) lit. a) sau art. 1481 lit. a); 
b) ca urmare a deciziei pronunţate de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, 
prin care se dispune eliminarea oricăror specificaţii tehnice din caietul de sarcini ori din 
alte documente emise în legătură cu procedura de atribuire. 
(3) Dispoziţiile alin. (2) nu pot aduce atingere obligaţiei autorităţii contractante de a 
anula o procedură de atribuire în urma unei hotărâri judecătoreşti sau a unei decizii în 
acest sens a Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. 



(4) În sensul prevederilor alin. (1) lit. c), prin abateri grave de la prevederile legislative 
se înţelege: 
a) criteriile de calificare şi selecţie, precum şi criteriul de atribuire sau factorii de evaluare 
prevăzuţi în cadrul invitaţiei/anunţului de participare, precum şi în documentaţia de 
atribuire au fost modificaţi; 
b) pe parcursul analizei, evaluării şi/sau finalizării procedurii de atribuire se constată erori 
sau omisiuni, iar autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri 
corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) 
lit. a)-f)." 

26.La articolul 213 alineatul (1), litera o) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"o) documentele referitoare la funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente 
procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, dacă este cazul;" 

27.La articolul 222, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"(5) Prevederile art. 48-50 şi ale art. 56 se aplică în mod corespunzător." 

28.La articolul 252, litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"k) atunci când, ulterior atribuirii unui contract de lucrări, autoritatea contractantă îşi 
propune să achiziţioneze noi lucrări care sunt similare lucrărilor achiziţionate prin 
atribuirea contractului iniţial şi numai dacă se respectă, în mod cumulativ, următoarele 
condiţii: 
- atribuirea se face contractantului iniţial, iar noile lucrări constau în repetarea unor 
lucrări similare celor prevăzute în contractul atribuit iniţial şi sunt conforme cu cerinţele 
prevăzute în caietul de sarcini elaborat cu ocazia atribuirii respectivului contract; 
- contractul de lucrări iniţial a fost atribuit prin procedura de cerere de oferte/licitaţie 
deschisă, licitaţie restrânsă sau negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de 
participare; 
- valoarea estimată a contractului iniţial de lucrări s-a determinat prin luarea în 
considerare inclusiv a lucrărilor similare care pot fi achiziţionate ulterior; 
- în anunţul de participare la procedura aplicată pentru atribuirea contractului iniţial s-a 
precizat faptul că autoritatea contractantă are dreptul de a opta pentru achiziţionarea 
ulterioară de noi lucrări similare de la operatorul economic a cărui ofertă va fi declarată 
câştigătoare în cadrul procedurii respective." 

29.Articolul 254 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"Art. 254 
(1) În cazul în care ofertele prezentate în cadrul unei proceduri de atribuire a unui 
contract de furnizare conţin produse originare din ţări terţe cu care Uniunea Europeană 
nu a încheiat niciun acord într-un cadru multilateral sau bilateral care să asigure accesul 
efectiv al entităţilor comunitare la pieţele acestor ţări terţe, aceste oferte pot fi respinse 
dacă proporţia produselor originare din ţările terţe depăşeşte 50% din valoarea totală a 
produselor care constituie oferta. În sensul prezentului alineat, programele de calculator 
utilizate în echipamentele pentru reţele de telecomunicaţii sunt considerate produse. 
(2) În cazul în care două sau mai multe oferte sunt egale sau echivalente din punctul de 
vedere al punctajului obţinut în urma aplicării factorilor de evaluare, va fi aleasă acea 
ofertă care nu poate fi respinsă în temeiul dispoziţiilor alin. (1). Valoarea acelor oferte 
este considerată echivalentă, în sensul prezentului articol, în cazul în care diferenţa dintre 
preţurile prevăzute în propunerile financiare nu depăşeşte 3%. 
(3) Cu toate acestea, o ofertă nu poate fi aleasă în detrimentul altei oferte dacă această 
alegere ar obliga autoritatea contractantă să achiziţioneze un material cu caracteristici 
tehnice diferite de cele ale materialului existent, ceea ce ar determina o incompatibilitate 
ori dificultăţi tehnice de utilizare sau de întreţinere ori costuri disproporţionale." 

30.La articolul 266, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"Art. 266 
(1) Consiliul este competent să soluţioneze contestaţiile cu privire la procedura de 
atribuire, prin complete specializate, constituite potrivit Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a Consiliului, aprobat potrivit art. 291." 

31.La articolul 274, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"Art. 274 



(1) În vederea soluţionării contestaţiei/ contestaţiilor, autoritatea contractantă are 
obligaţia de a transmite Consiliului, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data 
expirării termenului prevăzut la art. 205 alin. (1), punctul său de vedere asupra 
acesteia/acestora, însoţit de orice alte documente considerate edificatoare, precum şi, 
sub sancţiunea amenzii prevăzute la art. 275 alin. (3), o copie a dosarului achiziţiei 
publice, cu excepţia anunţurilor publicate în SEAP şi a documentaţiei de atribuire, atunci 
când aceasta este disponibilă şi poate fi descărcată direct din SEAP. Lipsa punctului de 
vedere al autorităţii contractante nu împiedică soluţionarea contestaţiei/contestaţiilor, în 
măsura în care s-a făcut dovada comunicării acesteia/acestora." 

32.La articolul 276, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"Art. 276 
(1) Consiliul are obligaţia de a soluţiona pe fond contestaţia, indiferent dacă există alte 
cauze aflate pe rolul instanţelor de judecată referitoare la aceeaşi procedură de atribuire, 
în termen de 20 de zile de la data primirii dosarului achiziţiei publice de la autoritatea 
contractantă, respectiv în termen de 10 zile în situaţia incidenţei unei excepţii care 
împiedică analiza pe fond a contestaţiei, conform art. 278 alin. (1). În cazuri temeinic 
justificate, termenul de soluţionare a contestaţiei poate fi prelungit o singură dată cu încă 
10 zile." 

33.La articolul 278, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"(2) Consiliul examinează din punctul de vedere al legalităţii şi temeiniciei actul atacat şi 
poate pronunţa o decizie prin care fi anulează în parte sau în tot, obligă autoritatea 
contractantă să emită un act sau dispune orice altă măsură necesară pentru remedierea 
actelor ce afectează procedura de atribuire. În cazul în care Consiliul dispune 
modificarea/eliminarea oricăror specificaţii tehnice din caietul de sarcini ori din alte 
documente emise în legătură cu procedura de atribuire, autoritatea contractantă are 
dreptul de a anula aplicarea procedurii de atribuire." 

34.La articolul 2781, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"Art. 2781 
(1) În măsura în care Consiliul respinge contestaţia ca nefondată, autoritatea 
contractantă va reţine contestatorului din garanţia de participare în raport cu valoarea 
estimată a contractului următoarele sume:" 

35.Articolul 2871 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"Art. 2871 
(1) Judecătorul, de îndată ce constată că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege 
pentru cererea de chemare în judecată, dispune prin rezoluţie comunicarea acesteia, 
precum şi a înscrisurilor depuse către pârât şi stabileşte primul termen de judecată, care 
va fi de cel mult 20 de zile de la data înregistrării. 
(2) Termenele de judecată ulterioare nu pot fi mai mari de 10 zile. 
(3) Pârâtul este obligat să depună întâmpinarea în termen de 3 zile de la comunicarea 
cererii de chemare în judecată, sub sancţiunea decăderii, în conformitate cu prevederile 
Codului de procedură civilă. 
(4) Reclamantului i se va comunica de îndată întâmpinarea depusă de pârât în termenul 
prevăzut la alin. (3). 
(5) Cererea reconvenţională se introduce în termenul prevăzut la alin. (3)." 
36.Articolul 2874 se abrogă. 

37.La articolul 293, literele a) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
"a) încălcarea prevederilor art. 23; 
....................... 
e) încălcarea regulilor de publicitate prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, cu 
excepţia celor referitoare la anunţul de atribuire, şi/sau neîndeplinirea de către 
autorităţile contractante a obligaţiei de înregistrare în SEAP, astfel cum este prevăzut de 
legislaţia în materia achiziţiilor publice;" 

38.La articolul 293, după litera e) se introduce o nouă literă, litera e1), cu următorul 
cuprins: 
"e1) încălcarea regulilor de publicitate prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă cu 
privire la anunţul de atribuire;" 



39.La articolul 293, literele j1) şi l) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
"j1) schimbarea criteriului de atribuire precizat la nivelul invitaţiei/anunţului de participare 
şi în documentaţia de atribuire pe parcursul aplicării procedurii de atribuire; 
.............. 
l) aplicarea incorectă, în cadrul procesului de selecţie şi/sau de evaluare, a criteriilor 
stabilite prin documentaţia de atribuire ori aplicarea altor criterii decât a celor stabilite la 
nivelul invitaţiei/anunţului de participare şi prin documentaţia de atribuire;" 

40.La articolul 293, după litera v) se introduce o nouă literă, litera w), cu următorul 
cuprins: 
"w) nesolicitarea de către autoritatea contractantă a informaţiilor necesare pentru 
evaluarea ofertelor care prezintă un preţ neobişnuit de scăzut în raport cu ceea ce 
urmează a fi furnizat/prestat/executat." 

41.La articolul 294, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
"Art. 294 
(1) Contravenţiile prevăzute la art. 293 lit. e1), f), n), u) şi v) se sancţionează cu amendă 
de la 20.000 lei la 40.000 lei. 
(2) Contravenţiile prevăzute la art. 293 lit. a), c), k), m1), q), s), t) şi w) se sancţionează 
cu amendă de la 40.000 lei la 80.000 lei." 

42.La articolul 295, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"(2) Aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale se prescrie în termen de 36 de luni de 
la data săvârşirii faptei." 

43.La articolul 2961 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"b) au fost încălcate prevederile art. 205 alin. (1), art. 206 alin. (3), art. 2563 alin. (3);" 

44.La articolul 2961 alineatul (1), după litera f) se introduc două noi litere, literele g) şi 
h), cu următorul cuprins: 
"g) nerespectarea/modificarea criteriilor de calificare şi selecţie şi/sau a factorilor de 
evaluare prevăzute/prevăzuţi în cadrul invitaţiei/anunţului de participare; 
h) modificarea contractului a condus la diminuarea avantajelor şi, după caz, a factorilor 
de evaluare care au stat la baza declarării ofertei câştigătoare." 

45.La articolul 2961, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu 
următorul cuprins: 
"(4) În cazuri temeinic justificate, instanţa, până la soluţionarea fondului cauzei, poate să 
dispună la cererea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor 
Publice, prin încheiere motivată dată cu citarea părţilor, suspendarea executării 
contractului." 
-****- 
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 
75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată. 
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