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Legea nr. 98/2016
privind achiziţiile publice1)
H.G. nr. 395/2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achiziţie publică/acordului-cadru
din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice2)
Cap. I. Dispoziţii generale
Secţ. 1. Obiect, scop şi principii
Art. 1. Prezenta lege reglementează modul de realizare a achiziţiilor publice, procedurile
de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi de organizare a concursurilor de soluţii,
instrumentele şi tehnicile specifice care pot fi utilizate pentru atribuirea contractelor de
achiziţie publică, precum şi anumite aspecte specifice în legătură cu executarea
contractelor de achiziţie publică.
● DEROGARE. L. nr. 288/2015 priv. votul prin corespondenţă, precum şi modif. şi compl. L.
nr. 208/2015 priv. alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pt. organiz. şi funcţ.
Autorităţii Electorale Permanente (M. Of. nr. 866 din 19 noiembrie 2015; cu modif. ult.): „Art. 10.
(4) Prin derogare de la prev. L. nr. 98/2016 priv. achiziţiile publice, cu modif. şi compl. ult., confecţionarea documentelor prevăz. la alin. (1) şi (2), precum şi transmiterea tuturor documentelor
necesare exercitării dreptului de vot prin corespondenţă către alegători sunt asigurate de către
Compania Naţională «Poşta Română» – S.A.”.

Art. 2. (1) Scopul prezentei legi îl constituie asigurarea cadrului legal necesar pentru a
realiza achiziţionarea de bunuri, servicii şi lucrări în condiţii de eficienţă economică şi
socială.
1)
M. Of. nr. 390 din 23 mai 2016; cu ultim. modif. aduse prin O.U.G. nr. 25/2021 priv. modif. şi compl.
unor acte normative în domeniul achiziţiilor publice (M. Of. nr. 346 din 5 aprilie 2021; „Art. IV. (1) În termen
de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei O.U.G., prin ordin comun al ministrului economiei,
antreprenoriatului şi turismului şi al preşedintelui ANAP, se aprobă lista ţărilor care se încadrează în
categoriile prevăz. la art. 3 alin. (1) lit. jj) pct. (iii)-(v) L. nr. 98/2016 priv. achiziţiile publice, cu modif. şi
compl. ult. (…). (2) Lista prevăzută la alin. (1) se actualizează anual sau ori de câte ori este necesar, în
termen de 30 de zile de la apariţia oricărei situaţii de modificare. Art. V. Procedurile de atribuire în cadrul
cărora operatorii economici au depus oferte la data intrării în vigoare a prezentei O.U.G. se supun
legislaţiei în vigoare la data iniţierii acestora. [Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune prevederile art. 25 din Directiva

2014/24/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achiziţiile publice şi de abrogare a Directivei
2004/18/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 94 din 28 martie 2014, şi, respectiv, art. 43 din Directiva
2014/25/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achiziţiile efectuate de entităţile care îşi desfăşoară
activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor şi serviciilor poştale şi de abrogare a Directivei 2004/17/CE, publicată în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 94 din 28 martie 2014]”).
2)
M. Of. nr. 423 din 6 iunie 2016; cu ultim. modif. aduse prin H.G. nr. 485/2020 pt. modif. și compl. NM
de aplic. a prev. ref. atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din L. nr. 99/2016 priv. achizițiile
sectoriale, aprob. prin H.G. nr. 394/2016, precum și pt. modif. și compl. NM de aplic. a prev. ref. la atribuirea
contractului de achiziție publică/acordului-cadru din L. nr. 98/2016, aprob. prin H.G. nr. 395/2016 (M. Of.
nr. 561 din 29 iunie 2020) [N.N. Textul Normelor trebuie, întotdeauna, raportat la textul Legii, deoarece, în urma modificărilor aduse acesteia, Normele pot suferi importante modificări implicite].

L. nr. 98/2016 cu norme

şi

24

L. nr. 98/2016

(2) Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică şi a organizării
concursurilor de soluţii sunt:
a) nediscriminarea;
b) tratamentul egal;
c) recunoaşterea reciprocă;
d) transparenţa;
e) proporţionalitatea;
f) asumarea răspunderii.
NM. Art. 1. (1) În procesul de realizare a achiziţiilor publice orice situaţie pentru
care nu există o reglementare explicită se interpretează prin prisma principiilor
prevăzute la art. 2 alin. (2) L. nr. 98/2016 priv. achiziţiile publice, denumită în
continuare Lege.
(2) Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are obligaţia
de a lua toate măsurile necesare pentru a evita apariţia unor situaţii de natură să
determine existenţa unui conflict de interese şi/sau împiedicarea, restrângerea sau
denaturarea concurenţei.
(3) În cazul în care constată apariţia unei situaţii dintre cele prevăzute la alin. (2),
autoritatea contractantă are obligaţia de a elimina efectele rezultate dintr-o astfel
de împrejurare, adoptând, potrivit competenţelor, după caz, măsuri corective de modificare, încetare, revocare sau anulare ale actelor care au afectat aplicarea corectă
a procedurii de atribuire sau ale activităţilor care au legătură cu acestea.
(4) Autoritatea contractantă este responsabilă pentru modul de atribuire a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, inclusiv achiziţia directă, cu respectarea tuturor dispoziţiilor legale aplicabile.

Secţ. a 2-a. Definiţii
Art. 3. (1) În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele
semnificaţii:
a) abatere profesională – orice comportament culpabil care afectează credibilitatea profesională a operatorului economic în cauză, cum ar fi încălcări ale drepturilor de proprietate
intelectuală, săvârşite cu intenţie sau din culpă gravă, inclusiv încălcări ale normelor de
deontologie în sensul strict al profesiei căreia îi aparţine acest operator;
b) achiziţie sau achiziţie publică – achiziţia de lucrări, de produse sau de servicii prin intermediul unui contract de achiziţie publică de către una ori mai multe autorităţi contractante
de la operatori economici desemnaţi de către acestea, indiferent dacă lucrările, produsele sau serviciile sunt destinate ori nu realizării unui interes public;
c) acord-cadru – acordul încheiat în formă scrisă între una sau mai multe autorităţi contractante şi unul ori mai mulţi operatori economici care are ca obiect stabilirea termenilor
şi condiţiilor care guvernează contractele de achiziţie publică ce urmează a fi atribuite într-o
anumită perioadă, în special în ceea ce priveşte preţul şi, după caz, cantităţile avute în
vedere;
d) activităţi de achiziţie auxiliare – activităţi care constau în furnizarea de asistenţă şi
suport pentru activităţile de achiziţie, în special infrastructura tehnică care să permită
autorităţilor contractante atribuirea de contracte de achiziţie publică sau încheierea de
acorduri-cadru pentru lucrări, produse ori servicii, sau asistenţă şi consiliere cu privire la
desfăşurarea ori structurarea procedurilor de achiziţie publică, sau pregătirea şi administrarea procedurilor de atribuire în numele şi în beneficiul autorităţii contractante
în cauză;
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e) activităţi de achiziţie centralizate – activităţile desfăşurate de o unitate de achiziţii
centralizate în mod permanent prin achiziţia în nume propriu de produse şi/sau servicii
destinate unei/unor alte autorităţi contractante, ori prin atribuirea de contracte de
achiziţie publică sau încheierea de acorduri-cadru pentru lucrări, produse ori servicii în
numele şi pentru o altă/alte autoritate/autorităţi contractante;
f) anunţ de intenţie valabil în mod continuu – anunţul de intenţie publicat de autoritatea
contractantă ca modalitate de iniţiere a unei proceduri de atribuire pentru achiziţia de
servicii sociale ori alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2, alternativă anunţului de
participare, în cuprinsul căruia se face referire în mod specific la categoriile de servicii care
fac obiectul contractelor ce urmează să fie atribuite, se indică faptul că respectivele
contracte sunt atribuite fără publicarea ulterioară a unui anunţ de participare şi se invită
operatorii economici interesaţi să îşi exprime în scris interesul pentru participarea la
procedura de atribuire;
g) candidat – orice operator economic care a depus o solicitare de participare în cadrul
unei proceduri de licitaţie restrânsă, negociere competitivă, dialog competitiv sau
parteneriat pentru inovare ori care a fost invitat să participe la o procedură de negociere
fără publicare prealabilă;
h) cerinţe de etichetare – cerinţele care trebuie să fie îndeplinite de lucrări, produse,
servicii, procese sau proceduri pentru a obţine o anumită etichetă;
i) ciclu de viaţă – ansamblul etapelor succesive şi/sau interdependente, care includ cercetarea şi dezvoltarea care urmează a fi efectuate, producţia, comercializarea şi condiţiile
acesteia, transportul, utilizarea şi întreţinerea, pe toată durata existenţei unui produs ori
a unei lucrări sau a prestării unui serviciu, de la achiziţia materiilor prime ori generarea
resurselor până la eliminare, curăţarea amplasamentului şi încheierea serviciului sau a
utilizării;
j) concursuri de soluţii – procedurile care permit autorităţii contractante să achiziţioneze,
în special în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului, al arhitecturii şi ingineriei
sau al prelucrării datelor, un plan ori un proiect selectat de un juriu pe baze concurenţiale,
cu sau fără acordarea de premii;
k) construcţie – rezultatul unui ansamblu de lucrări de construcţii de clădiri sau lucrări de
geniu civil, care poate îndeplini prin el însuşi o funcţie economică sau tehnică;
l) contract de achiziţie publică – contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului
administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulţi operatori economici şi una ori mai
multe autorităţi contractante, care are ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de
produse sau prestarea de servicii;
m) contract de achiziţie publică de lucrări – contractul de achiziţie publică care are ca
obiect: fie exclusiv execuţia, fie atât proiectarea, cât şi execuţia de lucrări în legătură cu
una dintre activităţile prevăzute în anexa nr. 1; fie exclusiv execuţia, fie atât proiectarea,
cât şi execuţia unei construcţii; fie realizarea, prin orice mijloace, a unei construcţii care
corespunde cerinţelor stabilite de autoritatea contractantă care exercită o influenţă
determinantă asupra tipului sau proiectării construcţiei;
n) contract de achiziţie publică de produse – contractul de achiziţie publică care are
ca obiect achiziţia de produse prin cumpărare, inclusiv cu plata în rate, închiriere, leasing
cu sau fără opţiune de cumpărare ori prin orice alte modalităţi contractuale în temeiul
cărora autoritatea contractantă beneficiază de aceste produse, indiferent dacă dobândeşte sau nu proprietatea asupra acestora; contractul de achiziţie publică de produse
poate include, cu titlu accesoriu, lucrări ori operaţiuni de amplasare şi de instalare;
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