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A fost publicată recent Ordonanţa de urgenţă nr. 77/2012 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 („
Dintre modificări, le menţionăm pe cele mai importante:

1. Se modifică natura contractului de achiziţie publică din contract 
comercial în contract asimilat, potrivit legii, actului
administrativ.

2. Se adaugă la lista autorităţilor contractante în sensul 
orice regie autonomă sau companie naţională/societate 
comercială cu capital integral ori majoritar deţinut de o 
autoritate contractantă sau de către un alt organism de 
drept public.

3. Se introduce un nou articol care prevede
autorităţii contractante de a transmite în SEAP o notificare 
cu privire la fiecare achiziţie directă a cărei valoare 
depăşeşte echivalentul în lei a sumei de 5.000 euro fără 
TVA, în cel mult 10 zile de la data primirii documentului justificativ
ce stă la baza achiziţiei realizate. Nerespectarea acestei obligaţii se 
sancţionează cu amendă de la 2000 lei la 5000 lei.

4. Potrivit noilor prevederi, în legătură cu elaborarea documentaţiei de 
atribuire, atât cerinţele/criteriile de calificare şi/sau selecţie, 
care se regăsesc în caietul de sarcini ori documentaţia 
descriptivă şi nu sunt preluate în fişa de date
participare/anunţul de participare, 
evaluare cuprins în documentaţia de atribuire care nu se 
regăseşte în invitaţia de participare/anunţul de participare
sunt considerate clauze nescrise.

5. Se modifică pragurile valorice peste care este obligatorie publicarea în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene:

- pentru contractele de furnizare şi servicii atribuite de autorităţi 
contractante, ce se încadrează la art. 8 lit. a)
de la 125.000 Euro la 130.000 Euro
- pentru contractele de furnizare şi servicii atribuite de autorităţi 
contractante, ce se încadrează la art. 8 lit. d) sau e) din OUG 
34/2006 - de la 387.000 Euro la 400.000
- pentru contractele de lucrări - de la 4.845.000
milioane Euro.
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6. Se detaliază faptele care constituie abateri grave.

7. Termenul pentru evaluarea ofertelor se măreşte la 25 de zile; prelungirea acestuia se aduce la
cunoştinţa operatorilor economici în două zile de la data expirării celor 25 de zile menţionate. 

8. Se modifică pragul pentru considerarea unei oferte ca având un preţ aparent neobişnuit de 
scăzut, de la 85% din valoarea estimată a contractului la 70% din valoarea estimată a contractului.  

9. Se modifică pragurile până la care autoritatea contractantă poate aplica procedura de cerere 
de oferte:
- contracte de furnizare şi servicii - de la 125.000 Euro la 130.000 Euro;
- contracte de lucrări - de la 4.845.000 Euro la 5 milioane Euro.

10. Se introduce o prevedere potrivit căreia autorităţile contractante reţin o cotă din garanţia de 
participare şi în cazul în care contestatarul renunţă la contestaţie, nu numai atunci când
aceasta este respinsă de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.   

11. Se modifică pragul minim al garanţiei de participare, acesta urmând a fi calculat potrivit 
formulei prevăzute pentru calculul cotei din garanţia de participare ce trebuie reţinută de 
către autoritatea contractantă în cazul în care se respinge contestaţia unui ofertant.

Dispoziţiile OUG  77/2012 intră în vigoare la 1 ianuarie 2013. 

[Sursa: Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827/10.12.2012]

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


