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HG 834/2009 privind modificarea şi completarea HG 925/2006 
pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea contractelor de achiziţie publică 
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Denegare de responsabilitate
Informatiile de mai sus sunt un rezumat al informatiilor
recent publicate si nu au scopul de a oferi consultanta
intr-o anumita privinta. PricewaterhouseCoopers isi
declina orice responsabilitate fata de orice persoana cu
privire la orice fapt rezultat in urma utilizarii informatiilor
continute in aceste publicatii.

PricewaterhouseCoopers (www.pwc.com) este cea mai mare
organizaţie din lume in domeniul serviciilor de consultanta. In 
România, Departamentul de Consultanta Fiscala al
PricewaterhouseCoopers reuneşte specialişti care oferă 
consultanta in domeniul impozitelor directe pentru companii
si persoane fizice, in domeniul taxei pe valoarea adăugata, in 
domeniul reglementarilor vamale si in domeniul resurselor
umane.

A fost publicată în Monitorul Oficial nr. 
515/27.07.2009, Hotărârea Guvernului 
nr. 834/2009 („HG 834/2009”).

HG 834/2009 conţine amendamente 
substanţiale la Hotărârea Guvernului 
925/2006 pentru aprobarea normelor de
aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de achiziţie 
publică din Ordonanţa de Urgenţă nr. 
34/2006.

Cele mai importante dintre aceste
modificări se referă la: 

- Specificarea cazurilor în care cerinţele 
minime de calificare impuse de
autoritatea contractantă se prezumă 
disproporţionate: 

(i) valoarea cifrei de afaceri a
operatorului economic să fie 
de două ori mai mare decât 
valoarea estimată a 
contractului;

(ii) experienţa similară impusă 
ofertantului este vădit 
disproporţională în raport cu 
experienţa necesară pentru 
buna executare a contractului
ce urmează a fi atribuit; 

(iii) nivelul de „lichiditate
generală” să nu depăşească 
cota de 100%.

- Resursele umane şi materiale ale 
subcontractanţilor se iau în 
considerare pentru partea lor de
implicare în contract dacă sunt 
prezentate documente relevante în
acest sens, iar autoritatea
contractantă nu poate impune 
ofertanţilor îndeplinirea unor criterii de 
calificare pentru sub-contractanţi; 

- Necesitatea existenţei unor criterii de 
atribuire identice pentru fiecare lot în
cazul contractelor împărţite pe loturi; 

- Interdicţia respingerii oricărei oferte 
în cadrul şedinţei de deschidere, cu 
excepţia ofertelor depuse după data 
limită şi a acelor oferte care nu sunt 
însoţite de garanţia de participare; 

- Posibilitatea de ajustare a preţului 
contractului de achiziţie publică şi în 
cazul circumstanţelor imprevizibile sau 
în cazul prelungirii neprevăzute a 

duratei de aplicare a procedurii de
atribuire peste perioada
preconizată iniţial. 

[Surse: Monitorul Oficial nr.
515/27.07.2009, Monitorul Oficial
nr. 625/20.07.2006, Monitorul
Oficial nr. 418/15.05.2006]

Pentru informaţii suplimentare, vă 
rugăm să-i contactaţi pe: Sorin 
David, Dan Dascălu, Anda 
Rojanschi sau Laura Toncescu.


