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Guvernul României 

Ordonanţa de urgenţă nr. 51/2014 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 

În vigoare de la 30.06.2014 

Având în vedere: 

- necesitatea adoptării unor măsuri urgente care să fluidizeze procedura de atribuire a 

contractelor de achiziţii publice şi care să protejeze autorităţile contractante împotriva depunerii 

unor contestaţii abuzive care au modificat scopul pentru care au fost instituite căile de atac în 

domeniul achiziţiilor publice; 

- importanţa evitării riscului diminuării gradului de cheltuire a fondurilor alocate, inclusiv a 

fondurilor europene; 

- imposibilitatea de a solicita cheltuieli la rambursare, ceea ce conduce la o stagnare a gradului de 

absorbţie, conform datelor statistice, 

ţinând cont de faptul că o prioritate majoră a Guvernului o constituie îmbunătăţirea gradului de 

absorbţie a fondurilor UE, 

în scopul evitării consecinţelor negative care derivă din disfuncţionalităţile sistemului, respectiv: 

- pierderea finanţării externe, cauzată de prelungirea procedurii de atribuire; 

- întârzierea implementării unor proiecte de interes general; 

- apariţia unor disfuncţionalităţi în ceea ce priveşte activitatea autorităţilor contractante, datorate 

neachiziţionării în timp util a produselor, serviciilor şi/sau lucrărilor necesare desfăşurării 

activităţilor curente etc.; 

- împovărarea personalului cu atribuţii în gestionarea procedurilor de achiziţii publice; 

- existenţa unui număr foarte mare de contestaţii care afectează eficienţa Consiliului Naţional de 

Soluţionare a Contestaţiilor, 

pentru evitarea dezangajării automate a fondurilor alocate României şi pentru a asigura o creştere 

continuă a gradului de absorbţie, 

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de 

urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, se impune elaborarea în regim 

de urgenţă a unor reglementări privind măsuri pentru asigurarea unei bune gestiuni financiare a 

fondurilor europene. 
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În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. 

Art. I. 

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. 1Articolul 161 se abrogă. 

2. La articolul 270 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera d1), cu următorul 

cuprins: 

" 

d1) dovedirea interesului legitim;". 

3. 1La articolul 270, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

" 

(2) În situaţia în care Consiliul apreciază că în contestaţie nu sunt cuprinse toate informaţiile 

prevăzute la alin. (1), va cere contestatorului ca, în termen de 3 zile de la înştiinţare, să completeze 

contestaţia. În cazul în care contestatorul nu se conformează obligaţiei impuse de Consiliu, 

contestaţia va fi respinsă ca inadmisibilă." 

4. 2După articolul 271 se introduc două noi articole, articolele 2711 şi 2712, cu următorul cuprins: 

" 

Art. 2711. 

(1) În scopul de a proteja autoritatea contractantă de riscul unui eventual comportament 

necorespunzător, contestatorul are obligaţia de a constitui garanţia de bună conduită pentru 

întreaga perioadă cuprinsă între data depunerii contestaţiei/cererii/plângerii şi data rămânerii 

definitive a deciziei Consiliului/hotărârii instanţei de judecată de soluţionare a acesteia. 

(2) Contestaţia/Cererea/Plângerea va fi respinsă în cazul în care contestatorul nu prezintă dovada 

constituirii garanţiei prevăzute la alin. (1). 

(3) Garanţia de bună conduită se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de 

garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări şi se depune 

în original la sediul autorităţii contractante şi în copie la Consiliu sau la instanţa de judecată, odată 

cu depunerea contestaţiei/cererii/plângerii. 

(4) Cuantumul garanţiei de bună conduită se stabileşte prin raportare la valoarea estimată a 

contractului ce urmează a fi atribuit, astfel: 

http://lege5.ro/Gratuit/gq4deojv/constitutia-din-2003?pid=79200010&d=2003-10-31#p-79200010
http://lege5.ro/Gratuit/geydcnzxgi/ordonanta-de-urgenta-nr-34-2006-privind-atribuirea-contractelor-de-achizitie-publica-a-contractelor-de-concesiune-de-lucrari-publice-si-a-contractelor-de-concesiune-de-servicii?pid=&d=2006-05-15
http://lege5.ro/Gratuit/ha3tgojy/legea-nr-337-2006-pentru-aprobarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-34-2006-privind-atribuirea-contractelor-de-achizitie-publica-a-contractelor-de-concesiune-de-lucrari-publice-si-a-contractelor-?pid=&d=2006-07-17
http://lege5.ro/Gratuit/geydcnzxgi/ordonanta-de-urgenta-nr-34-2006-privind-atribuirea-contractelor-de-achizitie-publica-a-contractelor-de-concesiune-de-lucrari-publice-si-a-contractelor-de-concesiune-de-servicii?pid=&d=2006-05-15
http://lege5.ro/Gratuit/geydcnzxgi/ordonanta-de-urgenta-nr-34-2006-privind-atribuirea-contractelor-de-achizitie-publica-a-contractelor-de-concesiune-de-lucrari-publice-si-a-contractelor-de-concesiune-de-servicii?pid=135018815&d=2006-05-15#p-135018815
http://lege5.ro/Gratuit/geydcnzxgi/ordonanta-de-urgenta-nr-34-2006-privind-atribuirea-contractelor-de-achizitie-publica-a-contractelor-de-concesiune-de-lucrari-publice-si-a-contractelor-de-concesiune-de-servicii?pid=&d=2006-05-15
http://lege5.ro/Gratuit/geydcnzxgi/ordonanta-de-urgenta-nr-34-2006-privind-atribuirea-contractelor-de-achizitie-publica-a-contractelor-de-concesiune-de-lucrari-publice-si-a-contractelor-de-concesiune-de-servicii?pid=135018823&d=2006-05-15#p-135018823
http://lege5.ro/Gratuit/geydcnzxgi/ordonanta-de-urgenta-nr-34-2006-privind-atribuirea-contractelor-de-achizitie-publica-a-contractelor-de-concesiune-de-lucrari-publice-si-a-contractelor-de-concesiune-de-servicii?pid=&d=2006-05-15
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a) 1% din valoarea estimată, dacă aceasta este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 

55 alin. (2) lit. a) şi b); 

b) 1% din valoarea estimată, dacă aceasta este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 

55 alin. (2) lit. c), dar nu mai mult decât echivalentul în lei a 10.000 euro, la cursul BNR de la data 

constituirii garanţiei; 

c) 1% din valoarea estimată, dacă aceasta este egală sau mai mare decât pragurile valorice 

prevăzute la art. 55 alin. (2) lit. a) şi b), dar nu mai mult decât echivalentul în lei a 25.000 euro, la 

cursul BNR de la data constituirii garanţiei; 

d) 1% din valoarea estimată, dacă aceasta este egală sau mai mare decât pragurile valorice 

prevăzute la art. 55 alin. (2) lit. c), dar nu mai mult decât echivalentul în lei a 100.000 euro, la 

cursul BNR de la data constituirii garanţiei. 

(5) Garanţia de bună conduită trebuie să aibă o perioadă de valabilitate de cel puţin 90 de zile, să 

fie irevocabilă şi să prevadă plata necondiţionată la prima cerere a autorităţii contractante, în 

măsura în care contestaţia/cererea/plângerea va fi respinsă ca inadmisibilă. 

(6) În cazul în care, în ultima zi de valabilitate a garanţiei de bună conduită, decizia Consiliului sau 

hotărârea instanţei de judecată nu este rămasă definitivă, iar contestatorul nu a prelungit 

valabilitatea garanţiei de bună conduită în aceleaşi condiţii de la alin. (1)-(5), autoritatea 

contractantă va reţine garanţia de bună conduită. Prevederile art. 2712 alin. (3)-(5) se aplică în 

mod corespunzător. 

(7) Prevederile alin. (1)-(6) se aplică în mod corespunzător şi în situaţia în care plângerea împotriva 

deciziei Consiliului este formulată de o altă persoană decât autoritatea contractantă sau 

contestator, conform art. 281. 

Art. 2712. 

(1) În cazul în care contestaţia este respinsă de către Consiliu sau de către instanţa de judecată, 

atunci când contestatorul se adresează direct instanţei, autoritatea contractantă are obligaţia de a 

reţine garanţia de bună conduită de la momentul rămânerii definitive a deciziei 

Consiliului/hotărârii instanţei de judecată. Reţinerea se aplică pentru loturile la care contestaţia a 

fost respinsă. 

(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care contestatorul renunţă la 

contestaţie/cerere/plângere. 

(3) Măsura prevăzută la alin. (1) nu va fi aplicată în cazul în care Consiliul/instanţa de judecată 

respinge contestaţia ca rămasă fără obiect sau în cazul în care s-a renunţat la 

contestaţie/cerere/plângere, ca urmare a adoptării de către autoritatea contractantă a măsurilor 

de remediere necesare, în condiţiile art. 2563 alin. (1). 

(4) În situaţia în care Consiliul admite contestaţia, respectiv instanţa competentă admite plângerea 

formulată împotriva deciziei Consiliului de respingere a contestaţiei, autoritatea contractantă are 
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obligaţia de a restitui contestatorului garanţia de bună conduită, în cel mult 5 zile de la momentul 

rămânerii definitive a deciziei/hotărârii. 

(5) În situaţia în care contestatorul se adresează direct instanţei de judecată şi aceasta admite 

cererea introdusă, prevederile alin. (4) se aplică în mod corespunzător. 

(6) Sumele încasate de autoritatea contractantă din executarea garanţiei de bună conduită 

reprezintă venituri ale autorităţii contractante." 

5. 2La articolul 274, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

" 

Art. 274. 

(1) În vederea soluţionării contestaţiei/ contestaţiilor, autoritatea contractantă are obligaţia de a 

transmite Consiliului, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii contestaţiei conform 

prevederilor art. 271 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. 

. . . . . . . . . . 

(4) La cerere, contestatorul are acces la dosarul achiziţiei publice depus la Consiliu." 

6. La articolul 274, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul 

cuprins: 

" 

(5) Consiliul sau instanţa de judecată are obligaţia de a aplica prevederile alin. (4), cu respectarea 

art. 24." 

7. 1La articolul 278, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

" 

Art. 278. 

(1) Consiliul/Instanţa de judecată se pronunţă mai întâi asupra excepţiilor de procedură şi de fond, 

iar când se constată că acestea sunt întemeiate, nu se mai procedează la analiza pe fond a cauzei." 

8. 1Articolul 2781 se abrogă. 

9. 1La articolul 294, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

" 

http://lege5.ro/Gratuit/geydcnzxgi/ordonanta-de-urgenta-nr-34-2006-privind-atribuirea-contractelor-de-achizitie-publica-a-contractelor-de-concesiune-de-lucrari-publice-si-a-contractelor-de-concesiune-de-servicii?pid=&d=2006-05-15
http://lege5.ro/Gratuit/geydcnzxgi/ordonanta-de-urgenta-nr-34-2006-privind-atribuirea-contractelor-de-achizitie-publica-a-contractelor-de-concesiune-de-lucrari-publice-si-a-contractelor-de-concesiune-de-servicii?pid=&d=2006-05-15
http://lege5.ro/Gratuit/geydcnzxgi/ordonanta-de-urgenta-nr-34-2006-privind-atribuirea-contractelor-de-achizitie-publica-a-contractelor-de-concesiune-de-lucrari-publice-si-a-contractelor-de-concesiune-de-servicii?pid=&d=2006-05-15
http://lege5.ro/Gratuit/geydcnzxgi/ordonanta-de-urgenta-nr-34-2006-privind-atribuirea-contractelor-de-achizitie-publica-a-contractelor-de-concesiune-de-lucrari-publice-si-a-contractelor-de-concesiune-de-servicii?pid=&d=2006-05-15
http://lege5.ro/Gratuit/geydcnzxgi/ordonanta-de-urgenta-nr-34-2006-privind-atribuirea-contractelor-de-achizitie-publica-a-contractelor-de-concesiune-de-lucrari-publice-si-a-contractelor-de-concesiune-de-servicii?pid=135018857&d=2006-05-15#p-135018857
http://lege5.ro/Gratuit/geydcnzxgi/ordonanta-de-urgenta-nr-34-2006-privind-atribuirea-contractelor-de-achizitie-publica-a-contractelor-de-concesiune-de-lucrari-publice-si-a-contractelor-de-concesiune-de-servicii?pid=&d=2006-05-15
http://lege5.ro/Gratuit/geydcnzxgi/ordonanta-de-urgenta-nr-34-2006-privind-atribuirea-contractelor-de-achizitie-publica-a-contractelor-de-concesiune-de-lucrari-publice-si-a-contractelor-de-concesiune-de-servicii?pid=&d=2006-05-15
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(9) În cazul contractelor finanţate din fonduri europene şi/sau din fonduri publice naţionale 

aferente acestora, prevederile alin. (1)-(8) se aplică doar contravenţiilor care nu constituie abatere 

potrivit anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea 

şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor 

naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legeanr. 142/2012, cu 

modificările şi completările ulterioare." 

Art. II. 

Contestaţiile/Cererile/Plângerile aflate în curs de soluţionare la Consiliu/instanţa de judecată la 

data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă continuă să fie soluţionate în condiţiile şi 

cu procedura prevăzută de legea în vigoare la data la care au fost depuse. 

 

PRIM-MINISTRU 

VICTOR-VIOREL PONTA 

 

Contrasemnează: 

Şeful Cancelariei Primului-Ministru, 

Vlad Ştefan Stoica 

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea 

şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, 

Bogdan-Paul Dobrin 

Ministrul fondurilor europene, 

Eugen Orlando Teodorovici 

Viceprim-ministru, 

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, 

Nicolae-Liviu Dragnea 

p. Ministrul finanţelor publice, 

Gyorgy Attila, 

secretar de stat 

 

 

Bucureşti, 28 iunie 2014. 

Nr. 51. 

 

http://lege5.ro/Gratuit/gi2tqmrugy/ordonanta-de-urgenta-nr-66-2011-privind-prevenirea-constatarea-si-sanctionarea-neregulilor-aparute-in-obtinerea-si-utilizarea-fondurilor-europene-si-sau-a-fondurilor-publice-nationale-aferente-acestor?pid=&d=2011-06-30
http://lege5.ro/Gratuit/gmzdenzygi/legea-nr-142-2012-pentru-aprobarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-66-2011-privind-prevenirea-constatarea-si-sanctionarea-neregulilor-aparute-in-obtinerea-si-utilizarea-fondurilor-europene-si-sa?pid=&d=2012-07-18

