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I. Reglementări constituţionale privind raportul dintre dreptul naţional şi
dreptul Uniunii Europene
Constituţia României din 1991 nu a inclus, în mod firesc pentru contextul de atunci, dispoziţii
referitoare la raporturile statului cu Comunităţile Europene însă, pe măsură ce perspectiva aderării s-a
conturat în mod cert, adăugarea unor dispoziţii adecvate în cadrul legii fundamentale s-a impus.
Astfel, actualul art. 148 al Constituţiei, astfel cum a fost revizuită prin Legea nr. 429/2003, este
dedicat „Integrării în Uniunea Europeană” şi prevede în mod expres principiul priorităţii tratatelor
constiturive ale Uniunii Europene, a actelor de revizuire a acestora, precum şi acelorlalte
reglementări comunitare cu caracter obligatoriu, în raport cu dispoziţiile din legile interne: „Ca
urmare a aderării, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum şi celelalte
reglementări comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate faţă de dispoziţiile contrare din legile
interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare.”
Garantarea aducerii la îndeplinire a obligaţiilor ce revin statului român, în urma aderării, revine
reprezentanţilor tuturor celor trei „puteri” – Parlamentul, Preşedintele, Guvernul şi autoritatea
judecătorească.
Desigur, fiecare dintre aceste autorităţi au la îndemână instrumente specifice pentru a asigura acest
deziderat, pornind de la atribuţiile cu caracter normativ care revin forului legiuitor şi Guvernului, cele
privind reexaminarea şi promulgarea legilor, care revin Preşedintelui, şi terminând cu rolul de „prim
judecător” european al judecătorilor naţionali.

II. Problematica generală a obligativităţii directivelor şi a efectelor pe care
acestea le pot produce în dreptul intern
În contextul european şi constituţional în care ne plasăm, câteva întrebări pot fi ridicate:


Pot fi considerate dispoziţiile unei directive netranspunse (sau netranspuse
corespunzător) în dreptul naţional, ca fiind obligatorii şi prevalente faţă de
dispoziţiile interne inclusiv din perspectiva instanţelor naţionale?
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Se poate vorbi despre un „efect direct” sau „indirect” al directivelor în dreptul
naţional, respectiv conferă ele veritabile „drepturi” particularilor şi impun obligaţii
statului şi/sau autorităţilor?



Ce relevanţă concretă ar avea, din perspectiva instanţei naţionale, o neconcordanţă
între normele unei directive şi normele naţionale, respectiv prin ce raţionament
procedural pot fi înlăturate normele naţionale contrare.

Potrivit art. 288 din Tratatul de Funcţionare al Uniunii Europene (TFUE), „Directiva este
obligatorie pentru fiecare stat membru destinatar cu privire la rezultatul care trebuie atins, lăsând
autorităţilor naţionale competenţa privind forma şi mijloacele”.
Cu privire la chestiunea caracterului obligatoriu al directivei şi aplicabilitatea sa în statele membre,
respectiv gradul în care ea poate genera „efecte directe” (drepturi şi obligaţii) pentru resortisanţii
acestor state, respectiv pentru autorităţile publice şi/sau instanţele naţionale, reamintim faptul că,
principial, astfel de acte au ca destinatari direcţi (în sensul în care impune obligaţii) numai statele
membre, nu şi resortisanţii.
Elementul cert obligatoriu al acestor acte este scopul (obiectivul) pe care directiva în cauză îl
impune statelor membre, lăsând la aprecierea acestora să aleagă instrumentele juridice cele mai
potrivite, în conformitate cu sistemul propriu de drept, pentru a transpunere.
Este adevărat că gradul de „generalitate” al directivelor este diferit, în funcţie de caracterul lor mai
mult sau mai puţin „tehnic”, fiind de observat şi tendinţa la nivelul Uniunii Europene de a se adopta
acte din ce în ce mai detaliate şi mai precise.
Necesitatea transpunerii directivelor în dreptul intern al statelor membre justifica şi concepţia
tradiţională, în sensul în care ele nu au „aplicabilitate directă” în dreptul intern al unui stat membru,
întrucât necesită o „transpunere” prin acte normative interne, deci nu ar putea avea nici „efecte
directe” care să poată fi invocate chiar de către resortisanţi, în litigiile dintre ei, în cadrul raporturilor
juridice în care se angrenează împreună cu autorităţile publice (sau contra acestora), ori chiar în faţa
instanţelor naţionale.
O serie de soluţii ale Curţii de Justiţie de la Luxemburg conduc spre soluţii destul de
nuanţate (uneori controversate) în ceea ce priveşte efectele directivelor.
În esenţă, pot fi identificate câteva orientări majore în jurisprudenţa acestei instanţe:
-

-

-

Admitere, în principiu, a unui „efect direct”, din perspectiva dreptului persoanelor
private de a invoca dispoziţiile suficient de clare şi precise ale unei directive, care
impuneau anumite obligaţii statului, în faţa instanţelor naţionale (e.g. cauza „Van
Duyn”, din 1974, sau „Ratti”, din 1979);
Admiterea unui „efectul direct vertical”, adică posibilitatea invocării dispoziţiilor unei
directive numai împotriva statului ( e.g. cauza „Marshall”, din 1986) sau chiar împotriva
organelor statale ori controlate de stat (e.g. cauza „Constanzo”, din 1989; cauza
„Foster”, din 1990), nu şi a unui „efect direct orizontal”, adică posibilitatea invocării
dispoziţiilor unei directive împotriva unui particular, în cadrul unui raport litigios, cu
consecinţe în ceea ce priveşte drepturile/obligaţiile acestuia;
Admiterea unui „efect indirect” – principiul interpretării armonioase (obligaţia
instanţelor de interpretare a dreptului naţional în conformitate cu directivele, după ce
termenul limită de transpunere a expirat – e.g. cauzele „Von Colson”, din 1984,
„Marleasing”, din 1990);
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-

Admiterea unui „efect orizontal incidental” – concretizat printr-un efect de
„excludere” (inopozabilitatea), chiar în litigiile dintre particulari, a aplicabilităţii unor
norme interne care nu sunt conforme cu dispoziţiile necondiţionate şi suficient de
precise ale unei directive (e.g. cauza „CIA Security International SA”, din 1996).

Trebuie amintite, în acest sens, unele dintre hotărârile de referinţă ale Curţii de la Luxemburg2 prin
care s-au analizat o serie de întrebări preliminare:
În cauza „Yvonne Van Duyn (vs Home Office)” (C 41/74), soluţionată prin Hotărârea din 4
decembrie 1974, Curtea a fost solicitată să se pronunţe dacă o anumită directivă (Directiva nr.
64/121/CE din 25 februarie 1964 privind coordonarea măsurilor speciale referitoare la deplasarea)
este aptă să confere particularilor drepturi pe care aceştia să le poată invoca în faţa instanţelor
naţionale din statele membre.
Fără a intra pe fondul dispoziţiilor analizate de Curte, reţinem concluzia că există un efect direct al
directivelor, pornind de la faptul că ele sunt, totuşi, obligatorii şi vor fi aplicate mai eficient dacă
particularii vor putea să invoce în faţa justiţiei naţionale dispoziţiile acestora. La acest argument se
adăuga şi modul de redactare a art. 177 din Tratatul instituind CEE (Comunitatea Economică
Europeană), în sensul de a permite instanţelor naţionale de a formula întrebări preliminare şi cu privire
la directive, ceea ce presupunea că reglementările cuprinse în acestea puteau fi invocate la respectivele
instanţe şi de către resortisanţi.
În cauza „(Ministerul Public vs) Tullio Ratti” (C 148/78), soldată cu Hotărârea CJCE din 5
aprilie 1979, s-a pus din nou în discuţie problema „efectului direct” al directivelor (erau în discuţie
Directiva 73/173/CEE din 4 iunie 1973 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea preparatelor
periculoase (solvenţi) şi Directiva 77/728/CEE din 7 noiembrie 1977 privind clasificarea, ambalarea
şi etichetarea vopselelor, lacurilor, cernelurilor tipografice, adezivilor şi produselor similare).
În speţă, instanţa italiană a ridicat problema netranspunerii acestor directive în dreptul
administrativ şi penal italian, conform termenul obligatoriu stabilit în cuprinsul lor.
Această carenţă ducea la consecinţe enorme în ceea ce priveşte condamnarea sau nu a unor
particulari pentru încălcarea legii penale italiene, lege care, însă, ar fi trebuit să sufere unele modificări
(dezincriminarea unor fapte) tocmai prin transpunerea directivelor menţionate.
CJCE a stabilit că excluderea de plano a posibilităţii ca persoanele vizate (afectate de unele norme
naţionale) să poată invoca obligaţiile pe care o directivă le generează ar fi incompatibilă cu efectul
obligatoriu al acestui act, iar eficienţa măsurilor pe care instituţiile comunitare au dorit să le impună
statelor membre ar fi ştirbită, din moment ce particularii nu ar putea să invoce această carenţă în faţa
instanţelor, iar aceste instanţe, mai departe, nu ar putea să ia în calcul directiva, ca o componentă a
dreptului comunitar.
Concluzia CJCE, expusă ferm în această cauză, a fost de a statua obligaţia instanţei naţionale în
faţa căreia un justiţiabil invocă dispoziţiile unei directive (faţă de care el s-a conformat) pe care statul
în cauză nu a introdus-o, în mod culpabil, în ordinea sa juridică, de a soluţiona solicitarea
justiţiabilului şi de a înlătura aplicabilitatea dispoziţiilor contrare din dreptul intern (evident, sub
condiţia ca obligaţia în cauză, ignorată de statul membru, să fie necondiţională şi suficient de clară).
Cu alte cuvinte, în cazul unei contradicţii certe între dreptul naţional şi dispoziţiile
(obiectivele, scopurile) unei Directive, judecătorul naţional are obligaţia să aplice cu prioritate
dispoziţiile Directivei, chiar dacă aceasta nu a fost transpusă în termenul-limită.

Facem precizarea că toate aceste hotărâri se regăsesc pe site-ul oficial al Curţii de Justiţie de la Luxemburg
(http://curia.europa.eu). Pentru redactarea prezentului material, au fost consultate variantele în limba engleză.
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Într-o a treia cauză – „M.H. Marshall (vs Southhampton and South West Hampshire Area
Health Authorities)” (C-271/91), întrebarea preliminară a vizat interpretarea Directivei 76/207/CEE a
Consiliului din 9 februarie 1976, privind punerea în aplicare a principiului egalităţii de tratament
între bărbaţi şi femei în ceea ce priveşte accesul la încadrarea în muncă, la formarea şi la
promovarea profesională, precum şi condiţiile de muncă.
Prin Hotărârea din 26 februarie 1986, CJCE a reţinut că persoanele de drept privat au dreptul să
invoce dispoziţiile unei directive (necondiţionale şi suficient de precise) împotriva autorităţilor statale,
atât în situaţia în care acestea nu au fost transpuse deloc, cât şi în situaţia în care nu au fost
transpuse corect.
De asemenea, Curtea a mai arătat, în aplicarea pricipiului de drept „nemo auditur propriam
turpitudinem allegans”, că statul membru care nu a luat măsurile necesare de aplicare a unei
directive nu poate opune particularilor propria neîndeplinire a obligaţiilor ce îi reveneau.
În cauza „Fratelli Constanzo (vs Comune di Milano)” (C-103/88), soldată cu Hotărârea din 22
iunie 1989, CJCE a fost întrebată dacă o autoritate regională din Italia avea obligaţia să se conformeze
unei directive privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică
(Directiva 71/305 a Consiliului din 26 iulie 1971), în condiţiile în care legislaţia naţională conţinea
prevederi contrare.
Răspunsul CJCE a fost că o prevederile unei directive sunt apte să generează obligaţii pentru
toate autorităţile statului, motiv pentru care particularii le pot invoca în faţa instanţelor naţionale.
Mai mult, a precizat Curtea, din moment ce prevederile unei directive pot fi invocate în faţa
judecătorului naţional, pentru a demonstra conduita culpabilă, din perspectiva dreptului comunitar, a
unei anumite autorităţi, este de la sine înţeles că şi autorităţile respective au obligaţia să se
conformeze directivei, înlăturând de la aplicare dispoziţiile incompatibile din dreptul intern.
De asemenea, prin alte două hotărâri – Hotărârea din 13 noiembrie 1990, cauza „Sabine Von
Colson şi Elisabeth Kamann vs Land Nordrhein-Westfalen” (C-14/83), respectiv Hotărârea din 13
noiembrie 1990, cauza „Marleasing SA vs La Comercial Internacional de Alimentacion SA” (C106/89), CJCE a mai venit cu o completare la jurisprudenţa sa anterioară în materia obligativităţii şi a
efectelor produse de directive, precizând că instanţele naţionale sunt obligate să interpreteze dreptul
intern în spiritul dispoziţiilor acestora şi prin raportare la finalitatea avută în vedere de ele.
O astfel de interpretare „conformă” se impune indiferent dacă directiva a fost implementată
sau nu în dreptul naţional, chiar şi în cazul în care norma internă este anterioară directivei sau
fără o legătură organică cu aceasta.
În fine, analizând jurisprudenţa din prezent a CJUE, remarcăm o predilecţie pentru adoptarea
principiului interpretării armonioase care, însă, nu ar presupune o interpretare contrară
dreptului naţional, acest lucru fiind demonstrat chiar de recenta Hotărâre din 30 aprilie 2014
privind modul de interpretare a dispoziţiilor Directivei 93/13/CEE privind clauzele abuzive în
contractele încheiate cu consumatorii (cauza C-26/13 - „Kasler” c. OTP).
Cităm, pentru edificare, unul dintre argumentele Curţii:
„În această privinţă, este necesar să se amintească faptul că o instanţă naţională sesizată cu
un litigiu care se poartă exclusiv între particulari este obligată, atunci când aplică dispoziţii
de drept intern, să ia în considerare totalitatea normelor dreptului naţional şi să le
interpreteze, în măsura posibilului, în lumina textului, precum şi a finalităţii directivei
aplicabile în materie, în vederea identificării unei soluţii conforme cu obiectivul urmărit de
aceasta (...).
În acest context, Curtea a precizat, de asemenea că acest principiu al interpretării conforme a
dreptului naţional are anumite limite. Astfel, obligaţia instanţei naţionale de a se referi la
conţinutul unei directive atunci când interpretează şi aplică normele relevante ale dreptului
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intern este limitată de principiile generale ale dreptului şi o asemenea obligaţie nu poate fi
utilizată ca temei pentru o interpretare contra legem a dreptului naţional”.

III.

Elemente de noutate aduse prin Directivele 2014/24/UE şi
2014/23/UE în raport cu Directiva 2004/18/2004

Formal, noua abordare la nivel unional reprezintă un pas înainte în reglementarea contractelor
de achiziţii publice şi concesiuni:
 Regăsim două reglementări distincte şi detaliate pentru fiecare categorie de contract în
parte: una pentru achiziţii, una pentru concesiuni;
 Sunt furnizate definiţii mai clare pentru contractele de concesiune;
 Directiva 23 acoperă atât concesiunile de lucrări (reglementate şi în
Directiva2004/18/CE), cât şi concesiunile de servicii, conferind o reglementare unitară.
 Noile reglementări vin să implementeze obiectivele prevăzute în Comunicarea Comisiei
din 3 martie 2010 – Strategia „Europa 2020” pentru o creştere inteligentă, ecologică şi
favorabilă incluziunii, cu consecinţa accentuării cerinţelor de mediu, sociale şi de
calitate în materia achiziţiilor publice şi a concesiunilor, inclusiv sub aspectul
elementului de inovare.
III.1.

Sinteza noilor reglementări europene în materia achiziţiilor publice (Directiva
2014/24/UE):

-

Împărţirea „autorităţilor contractante” în funcţie de nivelul la care activează:
autorităţi guvernamentale centrale (enumerate în Anexa I) şi autorităţi regionale sau
locale (cele care nu sunt centrale), cu consecinţe în materia regulilor aplicabile în
procedura de achiziţii publice;

-

Completarea noţiunii de „operator economic”, cu includerea „asocierilor temporare
de întreprinderi”;

-

Preluarea „pragurilor” stabilite prin Regulamentul nr. 1336/2013 al Comisiei, în
funcţie de care este aplicabilă sau nu Directiva 24:
 5.186.000 euro pentru achiziţiile publice de lucrări
 134.000 euro pentru
o achiziţiile publice de produse/servicii şi concursurile
de proiecte atribuite/organizate de autorităţile
guvernamentale
o achiziţiile de produse prevăzute în Anexa III, atribuite
de autorităţile guvernamentale cu activităţi în domeniul
apărării
 207.000 euro pentru
o Achiziţiile de produse/servicii şi concursurile de
proiecte
atribuite/organizate
de
autorităţile
regionale/locale
o achiziţiile de produse care nu sunt prevăzute în Anexa
III, atribuite de autorităţile guvernamentale cu
activităţi în domeniul apărării
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750.000 euro pentru achiziţiile de servicii sociale şi alte servicii
specifice prevăzute la Anexa XIV

-

Completarea principiilor aplicabile achiziţiilor: tratament egal, fără discriminări,
acţiuni transparente şi proporţionale.

-

Stabilirea sarcinii esenţiale a statelor membre, în contextul implementării strategiei
„Europa 2020”, de a lua măsuri adecvate pentru a-şi îndeplini obligaţiile prevăzute
de dreptul UE sau dreptul naţional în domeniul mediului, social, şi al muncii, în
procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii publice (art. 18 alin. 2 al Directivei
24).

-

Eliminarea împărţirii serviciilor în cadrul a două anexe (actualmente Anexa 2A şi 2B
ale Directivei 18) şi tratarea lor unitară, cu unele amendamente:
o
o

Unele servicii din Anexa 2B ale Directivei 18 sunt exluse total de sub incidenţa
Directivei 24;
Alte servicii (cele sociale şi altele specifice) vor beneficia de praguri valorice
superioare – 750.000 euro

-

Reformularea dispoziţiilor privind „contractele rezervate”:
 Sunt incluşi şi operatorii economici care au ca scop principal
integrarea socială şi profesională a persoanelor cu dizabilităţi;
 Se schimbă procentul de includere
a lucrătorilor cu
dizabilităţi/defavorizaţi în cadrul operatorilor/programelor de angajare
protejată de la 50% la 30%.

-

Modificarea procedurilor de atribuire:
o Procedura de negociere cu publicarea unui anunţ de participare se transformă
în „procedură competitivă de negociere”;
o Apariţia unei noi proceduri, în spiritul strategiei Europa 202: „Parteneriatul
pentru inovare”, având ca scop dezvoltarea unui produs/serviciu/lucrări
inovatoare, precum şi achiziţia ulterioară a acestora.
o În cazul „dialogului competitiv”: prezentarea mai clară a criteriilor în funcţie
de care se va alege „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”
(sau „cel mai bun raport preţ/calitate, conform art. 30 alin. 1), cu accentuarea
modului de cuantificare a „costurilor pe ciclu de viaţă”.
o Posibilitatea atribuirii contractelor „pe loturi”, inclusiv condiţiile de limitare a
numărului de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant (art. 46 alin. 2)

-

Termenele limită minimale pentru depunerea cererilor de participare şi a ofertelor
sunt mai scurte decât cele din Directiva 18.

-

Obligaţia statelor membre de a asigura efectuarea tuturor comunicărilor/informărilor
prin mijloace electronice de comunicare, cu unele excepţii: natura specială a
achiziţiei; probleme tehnice privind formatele fişierelor care conţin descrierea
ofertelor; utilizarea mijloacelor electronice de comunicare ar necesita echipamente de
birou specializate care nu sunt disponibile în general pentru autorităţile contractante;
documentele achiziţiei necesită prezentarea unor modele fizice/reduse la scară care nu
pot fi transmise prin mijloace electronice.
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-

Modificarea unor reguli de publicitate:
o Reglementarea situaţiilor în care pot fi utilizate „anunţurile de intenţie” ca o
invitaţie la procedurile concurenţiale de ofertare, şi nu „anunţurile de
participare”: este cazul autorităţilor regionale sau locale care doresc să
apeleze la procedurile restrânse sau la procedurile competitive cu negociere
(art. 26 alin. 5 coroborat cu art. 48 alin. 2
o Este reglementat strict şi conţinutul „anunţului de intenţie”, efectele sale,
perioada acoperită de acesta (maxim 12 luni, cu excepţia anunţurilor privind
serviciile sociale şi cele specifice de la Anexa XIV)

-

Introducerea „Documentului european de achiziţie unic” (DEAU), în forma unei
declaraţii pe propria răspundere (formularul standard va fi elaborat de Comisie) care
va simplifica sarcina operatorilor economici de a demonstra îndeplinirea criteriilor de
calificare (art. 59);

-

Înfiinţarea Arhivei de certificare online (e-Certis), care va conţine informaţii
actualizate de statele membre privind certificatele şi alte forme de documente
justificative.

-

În materia criteriilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice:
o

o

o
o

o

o

Regula este criteriul „ofertei cele mai avantajoase din punct de vedere
economic” care trebuie identificată printr-o abordare bazată pe rentabilitate,
în funcţie de preţ sau costurile pe ciclu de viaţă;
Selectarea ofertei mai avantajoase poate include cel mai bun raport „preţcalitate” şi se va raporta la criterii legate de aspectele calitative, de mediu sau
sociale (art. 67 alin. 2);
Este detaliată modalitatea de calcul a „costurilor pe ciclu de viaţă”;
Se accentuează faptul că autorităţile contractante nu au o libertate de selecţie
nelimitată, ci trebuie să aibă în vedere asigurarea unei „concurenţe reale”
(art. 67 alin. 4), inclusiv prin modul de stabilire a criteriilor concrete de
atribuire;
Ponderea relativă a criteriilor de atribuire, pentru stabilirea celei mai
avantajoase oferte, trebuie expusă în documentaţia achiziţiei.
O problemă aparte este legată de criteriul „experienţei anterioare” a
ofertantului, care nu ar trebui considerat, potrivit jurispudenţei CJUE (a se
vedea Decizia din 24 ianuarie 2008 - cauza „Lianakis”) un criteriu de
atribuire, ci unul de evaluare a capacităţii ofertanţilor:


-

Potrivit art. 67 alin. 2 al Directivei 24, la stabilirea ofertei cea mai
avantajoasă din punct de vedere economic se va putea utiliza pentru
evaluarea ofertei (deci cu titlul de „criteriu de atribuire”) şi experienţa
personalului desemnat să execute contractul, în cazul în care „calitatea
personalului desemnat poate să aibă un impact semnificativ asupra
nivelului de executare a contractului”;

Reglementarea cazurilor în care se pot modifica contractele (art. 72):
o Inserarea „clauzelor/opţiunilor de revizuire”, inclusiv cu privire la revizuirea
preţurilor sau înlocuirea contractantului iniţial;
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o

o

Precizarea limitativă a situaţiilor în care condiţiile de executare a contractului
se pot modifica, fără o nouă procedură de achiziţie (elementul cheie fiind
inexistenţa unei „modificări substanţiale”):
 Modificările au fost prevăzute din start, prin clauzele/opţiunile de
revizuire;
 Pentru prestaţiile suplimentare ale contractantului iniţial (sub rezerva
menţinerii creşterii preţului achiziţiilor suplimentare sub 50% din
valoarea iniţială), necesare întrucât schimbarea sa nu poate fi
realizată din motive tehnice/economice sau ar cauza autorităţii
inconveniente substanţiale sau creşterea semnificativă a costurilor;
 Intervenţia unor circumstanţe de neprevăzut de către autoritatea
contractantă, care impun modificări care nu aduc atingere caracterului
general al contractului şi nici nu determină o creştere a preţului iniţial
cu mai mult de 50%;
 Înlocuirea contractantului iniţial, în câteva ipoteze restrictive
(clauze/opţiuni
de
revizuire,
succesiune
în
drepturi/preluare/fuziune/comasare ş.a., asumarea unor obligaţii ale
contractantului chiar de către autoritatea contractantă)
Definirea „modificărilor substanţiale” care duc la organizarea unei noi
proceduri de achiziţie publică, inclusiv prin stabilirea unor „praguri”;

-

Precizarea cazurilor în care contractul poate înceta înainte de expirarea perioadei de
valabilitate (modificări substanţiale intervenite; situaţia în care contractantul ar fi
trebuit exclus; pronunţarea unei decizii a CJUE care atestă atribuirea ilegală a
contractului, în cadrul procedurii de „infringement” prevăzută la art. 258 din TFUE).

-

Reglementarea obligaţiilor statelor membre privind monitorizarea procedurilor de
atribuire a contractelor de achiziţii publice şi comunicarea unor rapoarte periodice către
Comisia Europeană.

-

-

Termenul de transpunere al Directivei 24 este 18 aprilie 2016, cu unele excepţii:
Aplicarea art. 22 alin. 1 (efectuarea comunicărilor şi informărilor prin mijloace
electronice) poate fi amânată de statele membre până la 18 octombrie 2018, cu
excepţia cazurilor când această procedură este prevăzută pentru: sistemele dinamice
de achiziţii (art. 34), licitaţiile electronice (art. 35), utilizarea cataloagelor electronice
(art. 36), efectuarea de achiziţii de către organismele centrale de achiziţie (art. 37 alin.
2), transmiterea anunţurilor către Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene (art. 51
alin. 2), disponibilitatea în format electronic a documentelor achiziţiei (art. 53).
Totuşi, chiar şi pentru achiziţiile efectuate de organismele centrale de achiziţie, statele
membre pot amâna aplicarea art. 22 alin. 1 până la data de 18 aprilie 2017.

III.2. Noile reglementări europene în materia concesiunilor de lucrări şi servicii (Directiva
2014/23/UE)
-

În primul rând, remarcăm „autonomizarea” concesiunilor faţă de achiziţii, respectiv
adoptarea unei directive distincte pentru ele;

-

Directiva 23/2014 va fi aplicabilă şi pentru concesiunile de servicii, în limita pragului
stabilit;
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-

Contractele de concesiune de lucrări publice/servicii sunt definite în mod corespunzător
(art. 5 pct. 1), prin raportare la două criterii de bază:
o Contraprestaţia oferită concesionarului: fie exlusiv dreptul de exploatare a
lucrărilor/serviciilor, fie acest drept însoţit de o plată;
o Transferul „real” către concesionar a riscurilor concesiunii – „riscul de
operare”, care cuprinde „riscul de cerere”, „riscul de ofertă” sau ambele;

-

Consacrarea principiilor de bază ale atribuirii concesiunilor: egalitatea de tratament,
nediscriminarea şi transparenţa;

-

Ca şi în cazul achiziţiilor publice, pornind de la Strategia „Europa 2020”, se impune
statelor membre să ia măsuri adecvate pentru respectarea, în executarea contractelor
de concesiune, a obligaţiilor stabilite de legislaţia europeană/naţională de mediu,
socială sau de muncă (art. 30 alin. 3);

-

Definirea „operatorului economic” prin includerea atât a persoanelor fizice/juridice, a
entităţilor publice, a grupurilor de astfel de subiecte, cât şi a asociaţiilor temporare de
întreprinderi;

-

Stabilirea unui prag ridicat de aplicabilitate a a Directivei (ca şi la achiziţiile de
lucrări): 5.186.000 euro, respectiv eliminarea din sfera directivei a serviciilor de interes
general fără caracter economic (art. 4 alin. 2);

-

Stabilirea unui regim mai flexibil pentru atribuirea concesiunilor de servicii sociale şi
alte servicii specifice (Anexa IV a Directivei 23);

-

Reglementarea regimului „concesiunilor rezervate” (art. 24), în acord cu Strategia
„Europa 2020”, pentru atelierele protejate sau pentru operatorii care au ca scop
principal integrarea socială/profesională a persoanelor cu handicap/defavorizate,
respectiv au în procent de cel puţin 30% angajaţi din categoriile menţionate;

-

Diferenţierea „autorităţilor contractante” (autorităţi publice, organisme de drept public
sau asocieri ale acestora care nu realizează activităţi din Anexa II a Directivei 23 – sunt
cele care ţin de actualele „contracte sectoriale”, prezente şi în OUG nr. 34/2006,
încheiate în domeniile gazelor/energiei termice, energiei electrice, exploatarea reţelei de
transport feroviar/tramvai/troleibuz/autobuz, exploatarea zonelor geografice în vederea
punerii la dispoziţia transportatorilor de aeroporturi/porturi maritime sau fluviale/alte
terminale, furnizarea serviciilor poştale şi de curierat, exploatarea unor zone geografice
pentru extracţia de petrol/gaze/cărbune şi alţi combustibili) de „entităţile contractante”
(autorităţile de stat/regionale/locale, organismele de drept public sau asociaţiile acestora
care realizează activităţile prevăzute în Anexa II).

-

Stabilirea duratei limitate a concesiunilor:
o Pentru concesiunile care depăşesc 5 ani, se cere ca durata să fie stabilită astfel
încât să nu depăşescă termenul necesar pentru recuperarea investiţiilor şi
pentru a obţine o „rentabilitate” a capitalului investit;

-

Sub aspectul publicităţii:
o Este înlocuit „anunţul de participare” cu „anunţul de concesionare”;
o Stabilirea cazurilor în care este obligatorie utilizarea mijloacelor electronice
în cadrul procedurii de concesionare:
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transmiterea către Oficiul de Publicaţii al Uniunii Europene a
anunţurilor de concesionare/atribuire/anunţurile de modificare a
concesiunii fără o nouă procedură de concesionare (art. 33 alin. 2);
disponibilitatea documentelor concesiunii prin mijloace electronice
(art. 34);

-

Instituirea unor „garanţii procedurale” de selectare a operatorilor economici şi de
evaluare a ofertelor :
o Cerinţele tehnice şi funcţionale ale lucrărilor/serviciilor solicitate sunt
prezentate în mod extensiv, prin sublinierea aspectelor privind nivelul calităţii,
protecţia mediului, proiectarea pentru toţi utilizatorii (inclusiv persoane cu
handicap), performanţă, siguranţă ş.a.;
o Reglementarea mai complexă a condiţiilor generale privind capacitatea
tehnică/profesională respectiv situaţia financiară/economică, cu posibilitatea
impunerii răspunderii solidare a entităţilor care sprijină operatorul economic,
prin punerea la dispoziţie a propriilor capacităţi (art. 38);
o Precizarea clară a cazurilor care duc sau pot duce la excluderea unui
operator economic din cadrul procedurii, precum şi a modalităţilor de
„disculpare” acceptate de autorităţile contractante.

-

Instituirea unor termene minime scurte de prezentare a candidaturilor (inclusiv cele
care conţin şi oferta propriu-zisă);

-

Criteriile de atribuire:
o Nu se conferă autorităţii/entităţii contractante o „libertate de alegere
nelimitată” (similar ca în cazul achiziţiilor publice);
o Evaluarea se va baza pe criterii obiective, raportate la principiile care
guvernează atribuirea concesiunilor;
o Trebuie să garanteze evaluarea ofertelor în condiţii de concurenţă efectivă;
o Trebuie să ducă la identificarea unui avantaj economic general pentru
autoritatea/entitatea contractantă;
o Trebuie să aibă legătură cu obiectul concesiunii;
o Cu titlu orientativ (dar rezultând că sunt printre cele mai importante) se enunţă
criteriile de mediu, sociale sau referitoare la inovare.

-

Modificarea contractelor de concesiune (art. 41):
o În esenţă, sunt aceleaşi ipoteze şi condiţii ca şi în cazul modificării
contractelor de achiziţie publică: regula este că în cazul modificărilor
substanţiale trebuie organizată o nouă procedură.

-

Încetarea contractelor de concesiune înainte de termen (art. 44):
o Vom regăsi aceleaşi condiţii ca şi la achiziţii:
 Modificările substanţiale ale contractului, care duc la o nouă
procedură;
 Situaţia concesionarului, care ar fi trebuit exclus;
 Constatarea de către CJUE, în cadrul procedurii de „infringement”
(art. 258 din TFUE), a încălcării grave a obligaţiilor ce reveneau
statului-mebru, în procedura de atribuire a concesiunii.
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-

Reglementarea obligaţiilor statelor membre privind monitorizarea procedurilor de
atribuire a contractelor de concesiune şi comunicarea unor rapoarte periodice către
Comisia Europeană.

.
Termenul-limită de transpunere a Directivei 2014/23/UE este 18 aprilie 2016.

IV.

Unele consecinţe ale adoptării noilor directive, la nivel naţional

(i.) În ceea ce priveşte statul român şi autorităţile publice:
o

o

o

o

Transpunerea în termen a directivelor, până la data de 18 aprilie 2016 (cu
excepţiile prevăzute în materia achiziţiilor publice)
 În cazul neîndeplinirii acestei obligaţii, se poate aduce în discuţie
problema invocării directe a dispoziţiilor acestor directive, în litigiile
create prin aplicarea normelor naţionale neadaptate corespunzător (a
se vedea, în acest sens, orientările jurisprudenţiale ale CJUE,
menţionate anterior).
În materia achiziţiilor:
 Fie abrogarea OUG nr. 34/2006 (care a transpus vechile directive în
materie), a normelor sale de aplicare (HG nr. 925/2006) şi adoptarea
unor reglementări noi – lege (sau ordonanţă a Guvernului), respectiv
acte administrative (pentru normele de aplicare);
 Fie modificarea corespunzătoare a OUG nr. 34/2006 şi a Normelor
sale de aplicare;
Adoptarea unei reglementări disctincte, cu forţă de lege, pentru reglementarea
concesiunilor de lucrări şi servicii, cu consecinţa abrogării dispoziţiilor din
OUG nr. 34/2006 şi a HG nr. 71/2007;
Ca măsuri concrete şi necesare, de natură administrativă, putem indica:
 Orientarea procedurilor de achiziţie şi de concesionare către proiectele
conforme cu Strategie „Europa 2020”, în special cele care aduc
elemente inovatoare, rod al cercetării ştiinţifice;
 Încurajarea proiectelor care au efecte sociale sporite, în special în
materia incluziunii persoanelor cu handicap sau defavorizate;
 Pregătirea administrativă corespunzătoare (intituţională şi logistică)
pentru implementarea dispoziţiilor privind „Documentul european de
achiziţie unic” (DEAU) şi actualizarea viitoarei Arhive „e-Certis”.

(ii.) În ceea ce priveşte operatorii economici:
o

o
o

Necesitatea adaptării la noile criterii de bază care vor sta la baza declanşării,
evaluării şi atribuirii contractelor de achiziţii sau concesiune, în special
aspectele de mediu şi proiectele inovatoare;
Creşterea gradului de profesionalizare a angajaţilor/colaboratorilor
operatorilor economici;
Implicarea mai accentuată în proiectele sociale, şi de cercetare ştiinţifică,
inclusiv prin încheierea unor parteneriate între operatorii privaţi şi diversele
institute de cercetare, universităţi (în special cele care activează în domeniile
tehnice, industriale);
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o

o
o

o

Promovarea unor proiecte în domeniile în care s-a dovedit că România
excelează (cel puţin până la un punct): industria de IT este un exemplu în acest
sens;
Promovarea unor parteneriate cu operatorii din alte state, cu experienţă bogată
în noile domenii promovate de Strategia „Europa 2020”;
Reducerea costurilor şi creşterea eficienţei în propria activitate, prin raportare
la noile criterii de verificare a capacităţii tehnice/profesionale sau a situaţiei
financiare;
Dezvoltarea investiţiilor în proiecte de mediu (care sunt „favorizate” de noile
directive”.

Transpunerea noilor reglementări europene trebuie să ţină cont şi de unele repere juridice:
1. Intenţia legiuitorului român de a aduce unele reforme substanţiale în materia organizării
administraţiei publice locale, prin introducerea unei noi specii de unitare administrativteritorială: „regiunea”, ceea ce presupune:
- Modificarea Constituţiei României şi a legilor organice subsecvente (în special
Legea nr. 215/2001);
- Apariţia unor noi autorităţi publice la nivelul regiunilor, faţă de cele deja existente;
Ca atare, se impune ca în dreptul naţional, eventual afectat de o revizuire de acest gen al
Constituţiei, să se reglementeze clar şi problemele legate de organizarea, coordonarea şi, mai
ales, finanţarea achiziţiilor publice şi a concesiunilor care vor prezenta interes pentru autorităţile
de la nivelul regiunilor.
2. Obligaţia Parlamentului şi/sau a Guvernului de a nu adopta acte normative, până la
transpunerea efectivă a Directivelor 23, 24 şi 25 din 2014, care să vină în conflict cu
obiectivele generale sau chiar cu unele dispoziţii imperative şi clare ale acestora.
3. Obligaţia guvernanţilor de a analiza sintetic soluţiile normative pe care le-au promovat până
acum în materia achiziţiilor şi concesiunilor, inclusiv în materie instituţională, pentru a
promova pe viitor doar acele variante care s-au dovedit eficace şi care vor putea contribui la
implementarea obiectivele Strategiei „Europa 2020”, pe care se întemeiază şi noul pachet
normativ european.
4. Favorizarea acelei soluţii de transpunere a directivelor, la nivel formal, care să asigureîn
dreptul intern o cât mai mare stabilitate şi forţă juridică noilor reglementări: ca atare, ar fi de
preferat să fie lăsată în sarcina Parlamentului această sarcină, Guvernul urmând doar să vină
cu proiectele de lege corespunzătoare.
Varianta transpunerii prin ordonanţe de urgenţă nu este exclusă, doar că se poate dovedi mai
„fragilă”, în condiţiile în care circumstanţele în care se poate adopta un astfel de act sunt
interpretate destul de restrictiv de Curtea Constituţională, inclusiv în ceea ce priveşte condiţia
dovedirii „urgenţei” (şi aici avem în vedere faptul că directivele în discuţie prevăd un termen
de transpunere de 2 ani).

----------------------------------
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