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08 iulie 2020 

√ORDINUL ministrului sănătăţii nr. 1239 din 8 iulie 2020 pentru modificarea anexei nr. 3 la 
Ordinul ministrului sănătăţii nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru 
pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care 
asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I şi în faza 
a II-a şi a Listei cu spitalele de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul 
SARS-CoV-2, publicat in Monitorul Oficial 600/08.07.2020 
 
→În anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 555/2020, poziţiile 10, 13 şi 16 se 
modifică şi vor avea următorul cuprins: 

 
"10 BRAŞOV Spitalul Judeţean de Urgenţă «Fogolyan 

Kristof» Sfântu Gheorghe 
Spitalul 
Judeţean de 
Urgenţă 
«Fogolyan 
Kristof» 
Sfântu 
Gheorghe 

Toate centrele - tură 
suplimentară 

  
Centrul de dializă 
Spitalul Municipal 
Făgăraş   

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă 
Braşov: Secţia ATI cu circuit separat - 15 
paturi în corpul central, Unitatea de 
primiri urgenţe cu 10 posturi de lucru şi 
Pavilion Tractorul 
Sanatoriul de Nevroze Predeal 
Spitalul Municipal Săcele 
Spitalul Orăşenesc Rupea 
Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii 
Braşov 
Asociaţia Centrul Rezidenţial pentru 
Vârstnici Maria - Sânpetru 
Spitalul Orăşenesc «Dr. C. T. Spârchez 
Zărneşti» 

Spitalul 
Clinic de 
Obstetrică 
Ginecologie 
«Dr. A.I. 
Sbârcea» 
Braşov 
(secţia cu 
circuite 
separate) 

Spitalul Clinic Judeţean 
de Urgenţă Braşov - 
Centrul de dializă - 
pacienţi gravi şi critici 

........................................................................................................ 



13 CLUJ 
 

Spitalul 
Clinic 
Judeţean de 
Urgenţă 
Cluj-Napoca 
- Secţia 
clinică 
obstetrică-
ginecologie I 

Toate centrele de dializă 
private - tură 
suplimentară 
Spitalul Municipal Cluj-
Napoca pentru pacienţii 
suspecţi COVID-19 cu 
urgenţe nefrologie şi 
pacienţii dializaţi cronic 
şi acutizaţi 
Secţia de ATI/TI a 
Spitalului Clinic de Boli 
Infecţioase Cluj-Napoca - 
hemodiafiltrare 

........................................................................................................ 
16 DÂMBOVIŢA Spitalul Orăşenesc Pucioasa - Pavilion 

central Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Târgovişte: 
- secţie exterioară boli infecţioase; 
- pavilion pneumologie; 
- recuperare medicală; 
- pavilion ortopedie traumatologie: 
pentru urgenţe medico-chirugicale şi 
gravide cu risc obstetrical crescut; 
- secţie exterioară Gura Ocniţei - 
compartiment psihiatrie Spitalul 
Municipal Moreni - Secţia recuperare 
medicală, medicină fizică şi balneologie 
Spitalul Orăşenesc Găeşti - corp de 
clădire nou P + 4 

Spitalul 
Municipal 
Moreni - 
naşteri 
normale 

S.C. Diasys Medical - 
S.R.L. - tură 
suplimentară 
S.C. Fresenius Nefrocare 
România - S.R.L. - punct 
de lucru Târgovişte - tură 
suplimentară 
Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Târgovişte - 
cazuri grave şi critice" 

 

 

9 iulie 2020 

√ ORDINUL ministrul educaţiei şi cercetării nr. 4680 din 8 iulie 2020 pentru modificarea 
Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.950/2019 privind organizarea şi desfăşurarea 
examenului de bacalaureat naţional – 2020, publicat in Monitorul Oficial nr. 604 din data 
de 9 iulie 2020 
 
→Anexa nr. 1 "Calendarul examenului de bacalaureat naţional - 2020" la Ordinul ministrului 
educaţiei naţionale nr. 4.950/2019, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte 
integrantă din prezentul ordin. 

 
→Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în 
Educaţie, Direcţia generală minorităţi şi relaţia cu Parlamentul - Direcţia minorităţi, Direcţia 



generală economică, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de 
învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

 
ANEXĂ: CALENDARUL examenului de bacalaureat naţional - 2020 
(- Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 4.950/2019) 
Sesiunea iunie-iulie 
3-10 iunie 2020 Înscrierea candidaţilor 
11-17 iunie 2020 Echivalarea şi recunoaşterea competenţelor lingvistice şi digitale 
22 iunie 2020 Limba şi literatura română - proba E.a) - proba scrisă 
23 iunie 2020 Limba şi literatura maternă - proba E.b) - proba scrisă 
24 iunie 2020 Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă 
25 iunie 2020 Proba la alegere a profilului şi specializării - proba E.d) - proba scrisă 
30 iunie 2020 Afişarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12,00 
30 iunie 2020 Depunerea contestaţiilor în intervalul orar 16,00-20,00 
1 iulie 2020 Depunerea contestaţiilor în intervalul orar 8,00 -12,00 
1-4 iulie 2020 Rezolvarea contestaţiilor 
5 iulie 2020 Afişarea rezultatelor finale 

Etapa specială 
29 iunie-3 
iulie 2020 

Înscrierea la etapa specială a examenului de bacalaureat (Se pot înscrie numai 
candidaţii care, conform certificatului medical prezentat, nu s-au putut înscrie în 
perioada 3-10 iunie 2020.) 

3-5 iulie 
2020 

Echivalarea şi recunoaşterea competenţelor lingvistice şi digitale 

6 iulie 2020 Limba şi literatura română - proba E.a) - proba scrisă 
7 iulie 2020 Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă 
8 iulie 2020 Proba la alegere a profilului şi specializării - proba E.d) - proba scrisă 
9 iulie 2020 Limba şi literatura maternă - proba E. b) - proba scrisă 
10 iulie 2020 Afişarea rezultatelor (ora 12,00)  

Depunerea contestaţiilor în intervalul orar 14,00-19,00 
11 iulie 2020 Rezolvarea contestaţiilor 
12 iulie 2020 Afişarea rezultatelor finale (după ora 12,00) 

Sesiunea august-septembrie 2020 
13-24 iulie 2020 Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaţilor 

care au promovat examenele de corigenţe 
24 august 2020 Limba şi literatura română - proba E.a) - proba scrisă 
25 august 2020 Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă 
26 august 2020 Proba la alegere a profilului şi specializării - proba E.d) - proba scrisă 
27 august 2020 Limba şi literatura maternă - proba E.b) - proba scrisă 
28, 31 august- Echivalarea şi recunoaşterea competenţelor lingvistice şi digitale 
1 septembrie 2020 

 



2 septembrie 2020 Afişarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12,00  
Depunerea contestaţiilor în intervalul orar 14,00-20,00 

3-4 septembrie 
2020 

Rezolvarea contestaţiilor 

5 septembrie 2020 Afişarea rezultatelor finale 
NOTĂ: 
La solicitarea comisiilor de bacalaureat judeţene/Comisiei de bacalaureat a municipiului 
Bucureşti sau din proprie iniţiativă, Comisia Naţională de Bacalaureat poate aproba, în situaţii 
excepţionale, prelungirea/reducerea perioadelor de evaluare/reevaluare a lucrărilor scrise ori 
de afişare a rezultatelor. 
 
 

√ORDINUL ministrul tineretului şi sportului şi ministrul sănătăţii nr. 667/1236 din 7 iulie 
2020 pentru aprobarea regulamentelor privind condiţiile necesar a fi respectate pentru 
accesul în bazele sportive, în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber, pentru 
practicarea sporturilor de echipă în aer liber de către sportivii de performanţă, pentru 
reluarea activităţii de nataţie în bazinele acoperite şi în aer liber din România, în vederea 
desfăşurării de către sportivii profesionişti, sportivii de performanţă şi/sau legitimaţi a 
activităţilor de pregătire fizică organizate în spaţii închise, respectiv desfăşurării activităţilor 
de pregătire fizică în săli de fitness şi aerobic, publicat în Monitorul Oficial nr. 604 din data 
de 09 iulie 2020 
 

Art. 1 
Se aprobă Regulamentul privind condiţiile necesar a fi respectate pentru accesul în bazele 
sportive, prevăzut în anexa nr. 1. 

Art. 2 
Se aprobă Regulamentul privind condiţiile necesar a fi respectate în vederea practicării 
sporturilor individuale în aer liber, prevăzut în anexa nr. 2. 

Art. 3 
Se aprobă Regulamentul privind condiţiile necesar a fi respectate pentru practicarea 
sporturilor de echipă în aer liber, prevăzut în anexa nr. 3. 

Art. 4 
Se aprobă Regulamentul privind condiţiile necesar a fi respectate pentru reluarea activităţii 
de nataţie în bazinele acoperite şi în aer liber din România, prevăzut în anexa nr. 4. 

Art. 5 
Se aprobă Regulamentul privind condiţiile necesar a fi respectate în vederea desfăşurării de 
către sportivii profesionişti, sportivii de performanţă şi/sau legitimaţi a activităţilor de 
pregătire fizică organizate în spaţii închise, prevăzut în anexa nr. 5. 

Art. 6 
Se aprobă Regulamentul privind condiţiile necesar a fi respectate în vederea desfăşurării 
activităţilor de pregătire fizică în săli de fitness şi aerobic, prevăzut în anexa nr. 6. 

Art. 7 
Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin. 

Art. 8 
În cazul sportivilor minori, participarea la activitatea de pregătire sportivă sau la competiţii se 
face în baza acordului scris din partea părintelui sau a tutorelui legal. 



Art. 9 
Nerespectarea prevederilor anexelor nr. 1-6 la prezentul ordin constituie contravenţii şi se 
constată, cu excepţia celor de la litera E a anexei nr. 1, conform competenţelor, de către 
personalul împuternicit din cadrul Inspecţiei Sanitare de Stat din cadrul Ministerului Sănătăţii 
şi al Serviciului control în sănătate publică din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene 
şi a municipiului Bucureşti şi se sancţionează în conformitate cu prevederile art. 67 alin. (2) 
lit. d) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare. 

Art. 10 
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului tineretului şi 
sportului şi al ministrului sănătăţii nr. 619/1.077/2020 pentru aprobarea regulamentelor 
privind condiţiile necesar a fi respectate pentru accesul în bazele sportive, în vederea 
practicării sporturilor individuale în aer liber, pentru practicarea sporturilor de echipă în aer 
liber de către sportivii de performanţă, pentru reluarea activităţii de nataţie în bazinele 
acoperite şi în aer liber din România, în vederea desfăşurării de către sportivii profesionişti, 
sportivii de performanţă şi/sau legitimaţi a activităţilor de pregătire fizică organizate în spaţii 
închise, respectiv desfăşurării activităţilor de pregătire fizică în săli de fitness şi aerobic, 
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 13 iunie 2020. 

ANEXA nr. 1: REGULAMENT privind condiţiile necesar a fi respectate pentru accesul în 
bazele sportive 

(A)Consideraţii generale 
1.Bazele sportive 

Baza sportivă reprezintă o amenajare specifică ce cuprinde construcţii şi instalaţii destinate 
activităţii de educaţie fizică şi sport. 

2.Descrierea simptomelor şi măsurilor generale privind COVID-19 
Toţi membrii personalului bazelor sportive, precum şi utilizatorii acestora trebuie să fie 
întotdeauna informaţi şi atenţi în ceea ce priveşte apariţia simptomelor de COVID-19. 
Informaţiile generale despre COVID-19 şi simptomele acestei boli pot fi găsite pe site-ul 
autorităţilor de sănătate publică (Ministerul Sănătăţii, Institutul Naţional de Sănătate Publică). 

a)Simptomele includ: 
- cele mai comune semne: febră, dificultate în respiraţie (creşterea frecvenţei respiratorii), 
tuse, durere în gât, stare de oboseală, dureri musculare etc.; 
- rare: dureri de cap, greaţă, diaree. 

b)Măsuri generale de prevenţie pentru a limita răspândirea COVID-19: 
- spălarea frecventă a mâinilor cu apă şi săpun timp de 20 de secunde sau folosirea unui 
dezinfectant pentru mâini avizat/autorizat; 
- acoperirea gurii şi nasului în caz de tuse sau strănut cu plica cotului sau cu o batistă de hârtie 
şi aruncarea imediată a batistei urmată de igienizarea mâinilor; 
- evitarea atingerii feţei, ochilor, gurii, nasului cu mâinile neigienizate; 
- folosirea pentru dezinfecţie doar a produselor biocide avizate/autorizate; 
- curăţarea şi dezinfectarea riguroasă a tuturor materialelor şi echipamentelor sportive după 
fiecare utilizare; 
- dotarea cu dispensere cu dezinfectant pentru mâini în toate locaţiile unde se organizează 
activităţi sportive. 

(B)Condiţii pe care trebuie să le îndeplinească bazele sportive 
1.Bazele trebuie să fie împrejmuite. 
2.Fiecare punct de acces trebuie să fie păzit. 



3.Trebuie să se facă triajul observaţional al participanţilor la activitatea sportivă şi măsurarea 
temperaturii corporale la intrarea în baza sportivă; în cazul în care o persoană manifestă 
simptomele de COVID-19 sau are temperatura măsurată cu un termometru noncontact mai 
mare de 37,3°C, nu i se va permite accesul în baza sportivă şi i se va recomanda să contacteze 
medicul de familie. 
4.La accesul în bază, persoanele trebuie să fie trecute pe un tabel nominal, pentru a facilita 
ancheta epidemiologică, în cazul descoperirii unui caz de infectare cu SARS-Cov-2. 
5.Accesul este permis numai în funcţie de capacitatea bazei, pentru a evita aglomeraţia; 
numărul maxim de utilizatori se va calcula în funcţie de suprafaţa totală a spaţiilor dedicate 
pregătirii fizice şi sportive, astfel încât fiecărei persoane să îi revină un spaţiu de cel puţin 7 
mp. 
6.Accesul trebuie să se facă pe bază de programări prealabile, calculate în aşa fel încât să se 
permită suficient timp între utilizatori pentru dezinfectarea spaţiului. 
7.Accesul spectatorilor în bazele sportive nu este permis. Prin excepţie, minorii pot avea ca 
însoţitor o singură persoană adultă, care să îi conducă la spaţiul de antrenament. 
8.Nu este permis accesul public la spaţiile care prezintă risc epidemiologic semnificativ 
(duşuri, saună, sală de masaj, sală de mese etc.). 
9.Accesul la vestiare se face cu respectarea distanţei de siguranţă: 2 m între utilizatori sau 4 
mp pentru fiecare utilizator. 
10.În grupurile sanitare se vor asigura produse de igienizare a mâinilor (apă, săpun) şi 
dezinfectant pentru mâini avizat/autorizat. 
11.Este permisă funcţionarea automatelor de distribuire a alimentelor, a băuturilor 
răcoritoare şi a cafelei, iar conducerea bazei sportive are obligaţia de a asigura dezinfectarea 
acestora în mod regulat cu produse biocide avizate/autorizate. 
12.Consumul alimentelor se face doar în spaţii deschise, cu respectarea normelor de 
prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 în unităţile de alimentaţie publică, stabilite de 
Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor. 
13.Elementele folosite de mai multe persoane (de exemplu mânerele uşilor, balustradele, 
recepţia, podelele etc.) trebuie să fie dezinfectate periodic cu produse biocide 
avizate/autorizate în acest scop. 
14.Pentru spaţiile de antrenament trebuie să existe substanţe dezinfectante pentru 
dezinfectarea mâinilor, materialelor şi a echipamentului sportiv. 
15.Vestiarele trebuie să fie prevăzute cu materiale de curăţenie şi igienizare a mâinilor (apă, 
săpun, produse biocide avizate/autorizate) şi vor fi curăţate şi dezinfectate înainte şi după 
fiecare utilizare. 
16.Fiecare bază trebuie să aibă asigurată cel puţin o cameră suplimentară (spaţiu de izolare), 
care să nu comunice cu celelalte spaţii definite, pentru cazul în care o persoană prezintă în 
timpul antrenamentului/al lucrului simptomatologie COVID-19. Utilitatea acesteia este aceea 
de a izola aceste persoane care prezintă simptome până la un consult de 
specialitate/evacuare. 
17.Dacă o bază sportivă nu poate îndeplini cumulativ condiţiile de mai sus, aceasta rămâne 
închisă. 

(C)Condiţii care trebuie îndeplinite de utilizatorii bazelor sportive 
1.Orice antrenament trebuie să fie precedat de o procedură de autoevaluare. Persoanele care 
prezintă unul sau mai multe dintre simptomele prezentate mai sus sau l-au prezentat în 



ultimele 14 zile trebuie să anunţe direcţia de sănătate publică şi medicul de familie şi să nu 
părăsească locuinţa până la stabilirea unui diagnostic. 
2.Deplasarea către şi de la locul de desfăşurare a antrenamentului trebuie să se facă 
respectând toate măsurile de protecţie dispuse de autorităţi. 

3.Măsuri de natură organizatorică 
- Administratorul bazei sportive unde au loc activităţile sportive elaborează proceduri proprii 
prin care să asigure respectarea normelor de desfăşurare a activităţii şi împarte sarcinile de 
lucru pentru personalul angajat. 
- Se vor instala panouri informative cu regulile şi indicaţiile guvernamentale privind măsurile 
pentru combaterea răspândirii infecţiei cu COVID-19. 
- Se vor nominaliza prin proceduri proprii persoanele responsabile pentru respectarea 
numărului maxim de persoane admis în fiecare tip de încăpere. Aceste persoane pot fi salariaţi 
ai bazei sportive sau reprezentanţi ai cluburilor utilizatoare. 
- Pentru protecţia angajaţilor implicaţi în organizarea şi desfăşurarea activităţilor, precum şi a 
personalului care administrează baza de nataţie se vor elabora planuri de sănătate şi 
securitate în muncă, în conformitate cu Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al 
ministrului sănătăţii nr. 3.577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu 
noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru 
asigurarea desfăşurării activităţii la locul de muncă în condiţii de securitate şi sănătate în 
muncă, pe perioada stării de alertă. 
- Personalul de curăţenie va desfăşura activităţile de curăţenie şi dezinfecţie conform orarului 
stabilit şi va purta echipament adecvat de protecţie împotriva infectării cu virusul SARS-CoV-
2 (mască, mănuşi). 
- Dispenserele cu produsele biocide avizate/autorizate pentru dezinfecţia mâinilor şi 
covoraşele cu dezinfectant trebuie să fie amplasate la intrare şi în alte zone accesibile. 
- Se va asigura un număr adecvat de coşuri de gunoi închise cu capac acţionat cu pedală, 
pentru colectarea selectivă a deşeurilor, care să fie disponibile în fiecare zonă a bazei. 

(D)Proceduri în cazul apariţiei unei suspiciuni de infectare cu SARS-COV-2 
În cazul în care se constată simptome de infecţie respiratorie la o persoană aflată în baza 
sportivă se recomandă: 
a)izolarea imediată şi organizarea transportului individual al acesteia la domiciliu şi 
contactarea medicului de familie; 
b)aerisirea, curăţenia şi dezinfecţia spaţiilor în care aceasta s-a aflat; 

c)echipamentul de protecţie al personalului de curăţenie se colectează individual, în saci 
impermeabili, imediat după finalizarea operaţiunii de curăţenie-dezinfecţie. Încăperea în care 
respectiva persoană a petrecut timp îndelungat se închide şi se aeriseşte timp de 24 de ore. 
În cazul în care o persoană care participă la activitatea de antrenament este 
suspectă/confirmată cu COVID-19, se realizează operaţiuni de dezinfecţie a încăperilor 
respective de către unităţi de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare autorizate. 

(E)Sancţiuni 
Îngrădirea de către deţinătorii de baze sportive a accesului celor îndreptăţiţi să le utilizeze 
constituie contravenţie, conform art. 88 lit. d) şi se sancţionează conform art. 89 alin. (1) lit. 
b) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare. 

ANEXA nr. 2: REGULAMENT privind condiţiile necesar a fi respectate în vederea practicării 
sporturilor individuale în aer liber 

(A)Consideraţii generale 



1.Măsurile prevăzute mai jos descriu cadrul în care se poate practica activitatea sportivă în 
aer liber la nivel de pregătire şi de competiţie, în cazul sporturilor individuale. Măsurile sunt 
aplicabile sportivilor de performanţă şi persoanelor care fac pregătire fizică în interiorul 
bazelor sportive. 
Regulile generale de protecţie sanitară împotriva răspândirii SARS-Cov-2, precum şi regulile 
privind accesul în bazele sportive sunt stabilite în anexa nr. 1 la ordin. 
Este permisă practicarea tuturor sporturilor individuale în aer liber, cu asigurarea măsurilor 
de protecţie sanitară a sportivilor, în grupuri de maximum 10 persoane care nu locuiesc 
împreună. De asemenea, este permisă pentru practicanţii tuturor sporturilor pregătirea fizică 
generală în aer liber în regim individual, în grupuri de maximum 10 persoane care nu locuiesc 
împreună (stretching, elemente din şcoala alergării, exerciţii de echilibru şi orientare spaţială 
din gimnastică, exerciţii cu propria greutate, exerciţii de tehnică şi tactică individuală prin 
reprezentare mentală a adversarului sau a unei situaţii specifice de luptă/joc, execuţia 
tehnică/tactică de tip box cu umbra, exersarea fără minge a tehnicilor de joc etc.). 
2.Activităţile sportive vor fi organizate în conformitate cu normele şi regulamentele specifice 
ramurii de sport, adaptate de structurile sportive la situaţia creată de epidemia de COVID-19, 
cu condiţia ca acestea să nu vină în contradicţie cu normele legale în vigoare. 

(B)Reguli pentru desfăşurarea activităţii de pregătire în cazul sporturilor individuale în aer 
liber 

1.Măsuri care precedă antrenamentului 
- Orice antrenament trebuie să fie precedat de o procedură de autoevaluare. Simptomele 
comune ale îmbolnăvirii de COVID-19 sunt descrise în anexa nr. 1 la ordin. Persoanele care 
prezintă unul sau mai multe dintre aceste simptome sau l-au prezentat în ultimele două 
săptămâni trebuie să urmeze procedurile descrise de autorităţile sanitare şi să nu părăsească 
locuinţa pentru a se antrena. 
- Deplasarea către şi de la locul de desfăşurare a antrenamentului trebuie să se facă 
respectând toate măsurile de protecţie dispuse de autorităţi. 

2.Condiţii de antrenament 
- Pe tot parcursul antrenamentului trebuie să fie păstrată o distanţă de siguranţă faţă de 
celelalte persoane care ar putea să fie prezente. Participanţii la activitatea sportivă trebuie să 
se asigure că respectă distanţa de siguranţă de cel puţin 2 m faţă de celelalte persoane de 
fiecare dată când nu sunt folosite echipamente de protecţie care limitează posibilitatea 
răspândirii SARS-Cov-2. 
- În cazul sportivilor de performanţă, care sunt asistaţi de antrenor şi alţi specialişti, distanţa 
de siguranţă trebuie păstrată inclusiv în timpul şedinţelor tehnice. În cazul în care medicul 
sportiv este prezent, el trebuie să poarte echipamentul de protecţie pe tot parcursul 
interacţiunii directe cu sportivul. 
- Este interzisă eliminarea salivei în spaţiul de antrenament, dat fiind că particulele de salivă 
sunt mediul cel mai propice pentru răspândirea SARS-Cov-2. 
- Materialele şi echipamentele sportive (de exemplu: bicicleta, racheta de tenis, arcul etc.) 
trebuie să fie folosite exclusiv de o singură persoană sau să fie dezinfectate complet înainte 
de a trece de la un sportiv la altul, cu produse biocide avizate/autorizate. 

3.Condiţii după antrenament 
- Materialele sportive trebuie să fie dezinfectate cu atenţie după fiecare folosire cu produse 
biocide avizate/autorizate. 



- Echipamentul folosit în timpul antrenamentului, după utilizare, trebuie colectat direct într-
o pungă de plastic închisă ermetic, urmând ca după aceea să fie spălat/curăţat la o 
temperatură de minimum 80°C. 
- Tratamentul de refacere (fizioterapie, kinetoterapie) trebuie făcut cu respectarea 
precauţiilor: este de preferat să fie făcut doar de persoanele care au absolută nevoie. În orice 
moment, în afara personalului medical esenţial, în zona de fizioterapie/kinetoterapie trebuie 
să fie prezentă o singură persoană. Personalul medical trebuie să fie dotat cu echipament de 
protecţie personală. 

4.Condiţii de cantonament 
Pentru desfăşurarea în condiţii de cantonament a antrenamentelor la sporturile individuale 
practicate în aer liber sunt aplicabile prevederile stabilite la punctul C din anexa nr. 3 la ordin. 

(C)Reguli pentru desfăşurarea competiţiilor în cazul sporturilor individuale în aer liber 
1.Măsuri cu caracter general 

- Reluarea competiţiei în cazul sporturilor individuale practicate în aer liber nu se poate face 
înainte ca sportivii să treacă prin perioada de antrenament necesară pentru acomodarea lor 
la regimul de efort şi pentru prevenirea accidentărilor grave în timpul competiţiei. 
- Fiecare structură sportiv implicată în organizarea sau desfăşurarea unei competiţii sportive 
asigură o persoană de contact responsabilă cu organizarea şi coordonarea aplicării 
protocoalelor stabilite. 
- Trebuie să participe la organizarea şi desfăşurarea competiţiilor doar persoanele a căror 
prezenţă este absolut necesară, pentru a limita pe cât posibil numărul celor care sunt expuşi 
unui potenţial risc de infectare. 
- Medicul structurii sportive organizatoare va fi implicat în asigurarea sănătăţii şi securităţii în 
muncă pe parcursul întregii competiţii sportive. 

2.Măsuri pentru organizatorii evenimentului sportiv 
a)În pregătirea evenimentului: 

- asigurarea echipamentului de protecţie (mască, mănuşi) pentru întreg personalul implicat în 
organizarea competiţiei; 
- asigurarea măsurilor de igienizare a mâinilor cu produse biocide avizate/autorizate la 
intrarea în spaţiul destinat evenimentului pentru toţi participanţii; 
- atenţionarea în toate spaţiile folosite de competitori prin anunţuri scrise/postere 
informative plasate la loc vizibil privind regulile de igienă a mâinilor şi igienă respiratorie, 
practicarea responsabilităţii sociale prin distanţarea socială şi monitorizarea propriei stări de 
sănătate; 
- la locul organizării evenimentului sportiv, personalul medical efectuează termometrizarea 
digitală a persoanelor implicate în desfăşurarea competiţiei (sportivi, arbitri, antrenori, 
voluntari etc.). În cazul înregistrării unei temperaturi peste 37,3°C, aceasta se raportează către 
medicul coordonator al competiţiei respective în vederea izolării cazului suspect, cu 
anunţarea imediată a direcţiei de sănătate publică şi a celorlalte autorităţi competente; 
- dotarea cu echipament de protecţie (mănuşi, halate, măşti) a personalului medical angajat, 
a personalului de curăţenie, a personalului care manipulează articole sportive, prosoape etc. 
(în cazul în care nu se pot folosi articole de unică folosinţă), a personalului de securitate şi 
pază etc.; 
- asigurarea dezinfecţiei periodice a elementelor folosite de mai multe persoane (de exemplu, 
mânerele uşilor, balustradele, recepţia, podelele etc.) cu produse biocide avizate/autorizate 
în acest scop; 



- amplasarea în grupul sanitar a dispenserelor cu săpun, a dispenserelor cu dezinfectant, 
precum şi a prosoapelor igienice de unică folosinţă (din hârtie); 
- pentru uscarea mâinilor se vor folosi şerveţele de hârtie; 
- dezinfecţia periodică a grupurilor sanitare cu produse biocide avizate/autorizate. 

b)În timpul evenimentului: 
- interzicerea accesului spectatorilor la competiţii pe perioada epidemiei de COVID-19; 
- toţi participanţii (sportivi, antrenori, arbitri, organizatori, voluntari, reprezentanţi ai presei 
etc.) trebuie să fie supuşi unui triaj epidemiologic şi trecuţi pe o listă nominală, pentru a 
facilita o eventuală anchetă epidemiologică; 
- serviciul de prim ajutor şi alte servicii medicale, inclusiv triajul epidemiologic al 
competitorilor, trebuie să fie efectuat de către personal calificat; 
- asigurarea a câte unei sticle cu apă potabilă, precum şi a unui set individual de protecţie 
pentru fiecare sportiv în parte, care să cuprindă măşti medicale, batiste de unică folosinţă, 
şerveţele pentru igiena mâinilor, gel dezinfectant, pahar de unică folosinţă etc.; 
- asigurarea îndepărtării hainelor purtate de către participanţi prin depozitarea lor în saci 
biodegradabili amplasaţi în coşuri marcate vizibil cu inscripţia "obiecte pentru dezinfecţie"; 
- organizatorii trebuie să se asigure că pentru toţi participanţii sunt create condiţiile pentru a 
putea respecta distanţa socială de 2 m dacă nu sunt folosite echipamente de protecţie care 
limitează posibilitatea răspândirii SARS-Cov-2. 

3.Măsuri pentru participanţii la eveniment 
a)Înainte de eveniment 

Toţi participanţii (sportivi, voluntari, oficiali etc.) trebuie să îşi monitorizeze starea de sănătate 
şi să respecte cu stricteţe măsurile de bază pentru protejarea împotriva COVID-19, cum ar fi 
igiena mâinilor, distanţarea socială, evitarea atingerii ochilor, nasului şi a gurii, respectarea 
igienei respiratorii şi respectarea recomandărilor de a rămâne acasă şi de a solicita asistenţă 
medicală, dacă există simptome specifice bolii. 
Sosirea participanţilor în locaţia unde va avea loc competiţia sportivă trebuie să se facă astfel: 
- transportul interurban către locaţia unde va avea loc competiţia sportivă se va face cu 
autobuze/microbuze proprii sau rezervate în acest scop şi folosite exclusiv pentru participanţi 
sau cu maşina individuală. Se vor respecta reglementările anexei nr. 2 "Măsuri şi reguli care 
se impun a fi implementate în domeniul transportului rutier de persoane, pe perioada stării 
de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19" la Ordinul ministrului transporturilor, 
infrastructurii şi comunicaţiilor şi al ministrului sănătăţii nr. 984/829/2020 privind măsurile 
pentru prevenirea contaminării cu noul virus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării 
activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul transporturilor, pe perioada stării de 
alertă; 
- pentru transportul intraurban este recomandată sosirea individuală a participanţilor cu 
maşina personală sau cu autocarul/microbuzul închiriat în regim de uz exclusiv; 
- este recomandat ca participanţii să ajungă la momente diferite la locul de desfăşurare a 
competiţiei, pentru a evita aglomerarea de persoane în anumite puncte. În funcţie de 
infrastructura locaţiei este recomandat să fie folosite căi diferite către punctul de desfăşurare 
a competiţiei; 
- în cazul în care participanţii la competiţie sunt obligaţi să călătorească în afara localităţii 
unde locuiesc, cazarea lor se va face respectând prevederile anexei nr. 3 "Recomandări 
privind funcţionarea structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare" la Ordinul 
ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri şi al ministrului sănătăţii nr. 
1.731/832/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-



CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în 
domeniul economiei, pe durata stării de alertă. 

b)În timpul derulării şi după derularea evenimentului 
- Participanţii trebuie să păstreze distanţa socială de minimum 2 m între persoane sau cel 
puţin 7 mp pentru o persoană de fiecare dată când nu sunt folosite echipamente de protecţie 
care limitează posibilitatea răspândirii SARS-Cov-2. 
- Participanţii trebuie să respecte regulile de igienă (de exemplu, folosirea unei batiste de 
unică folosinţă, în caz de tuse sau strănut, evitarea schimbului de echipament sportiv, săpun, 
sticle cu apă şi alte articole personale între competitori, interzicerea folosirii duşului sau a 
saunei, evitarea contactului fizic - strângeri de mână, îmbrăţişări la sfârşitul evenimentului). 

c)Măsuri care trebuie respectate de reprezentanţii presei 
- Toţi reprezentanţii presei care asistă la competiţie trebuie să declare că sunt de acord să 
respecte normele de igienă, să se supună examenelor medicale şi să respecte distanţa socială 
de cel puţin 2 m. 
- Conferinţele de presă se pot organiza exclusiv on-line. Declaraţiile de presă vor fi oferite 
reporterilor doar individual, păstrând distanţa de siguranţă. 
- Acolo unde nu este posibilă reducerea aglomerării camerelor de luat vederi în alt fel, 
organizatorul competiţiei va instala pereţi despărţitori din plexiglas. 

4.Proceduri în eventualitatea depistării unui caz suspect de COVID-19 
Se va amenaja în toate locaţiile unde se desfăşoară competiţii sportive un spaţiu de izolare 
pentru cel puţin o persoană cu simptomatologie COVID-19, care să fie bine ventilată, să nu 
comunice cu alte incinte sau spaţii definite; utilitatea este aceea de a izola de persoanele 
prezente la competiţie orice persoană care prezintă simptome până la un consult de 
specialitate/testare/evacuare. Se anunţă imediat eventualul caz suspect către personalul 
medical aflat la locul competiţiei şi se informează obligatoriu direcţia de sănătate publică 
locală si serviciul de urgenţe 112. Această încăpere este folosită doar pentru o astfel de 
situaţie. 

5.Proceduri în eventualitatea apariţiei unui focar de infecţie pe perioada competiţiei 
Organizatorii competiţiei vor întrerupe competiţia în cazul în care se descoperă cel puţin un 
caz de infecţie, până la finalizarea anchetei epidemiologice. 

ANEXA nr. 3: REGULAMENT privind condiţiile necesar a fi respectate pentru practicarea 
sporturilor de echipă în aer liber 

(A)Principii generale 
Prezentul regulament stabileşte criteriile care trebuie îndeplinite pentru practicarea 
sporturilor de echipă în aer liber, atât în privinţa activităţii de pregătire, cât şi a celei 
competiţionale. 
Aplicarea corectă a acestor măsuri contribuie la diminuarea riscului de infecţie COVID-19, dar 
nu garantează eliminarea acestuia în contextul pandemiei. 
Regulile generale de protecţie sanitară împotriva răspândirii SARS-CoV-2, precum şi regulile 
privind accesul în bazele sportive sunt stabilite în Regulamentul privind condiţiile necesar a fi 
respectate pentru accesul în bazele sportive, prevăzut în anexa nr. 1 la ordin. 
Este permisă reluarea antrenamentelor colective în aer liber, în grupuri de maximum 10 
persoane care nu locuiesc împreună. În cazul sportivilor de performanţă/profesionişti, dacă 
pentru desfăşurarea antrenamentului este nevoie de participarea a mai mult de 10 sportivi în 
acelaşi timp, antrenamentele trebuie să se desfăşoare în regim închis, de cantonament, după 
cum este descris în secţiunea C. 



Activităţile sportive vor fi organizate în conformitate cu normele şi regulamentele specifice 
ramurii de sport, adaptate de structurile sportive la situaţia creată de epidemia de COVID-19, 
cu condiţia ca acestea să nu vină în contradicţie cu normele legale în vigoare. 

(B)Antrenamentele în regim deschis 
1.Măsuri care precedă antrenamentului 

- Orice antrenament trebuie să fie precedat de o procedură de autoevaluare. Simptomele 
comune ale îmbolnăvirii de COVID-19 sunt descrise în anexa nr. 1 la ordin. Persoanele care 
prezintă unul sau mai multe dintre aceste simptome sau l-au prezentat în ultimele două 
săptămâni trebuie să urmeze procedurile descrise de autorităţile sanitare şi să nu părăsească 
locuinţa. 
- Deplasarea către şi de la locul de desfăşurare a antrenamentului trebuie să se facă 
respectând toate măsurile de protecţie dispuse de autorităţi. 

2.Condiţii de antrenament 
- Igienizarea mâinilor este obligatorie înainte şi după antrenament. 
- În timpul antrenamentului, igienizarea mâinilor se va face ori de câte ori este posibil, în 
momentele de pauză. 
- Atunci când este posibil, dar cel puţin o dată la 15 minute, mingea şi/sau celelalte materiale 
sportive care sunt folosite de mai mult de un sportiv vor fi igienizate cu produse dezinfectante 
avizate/autorizate. 
- În cazul sportivilor de performanţă, care sunt asistaţi de antrenor şi alţi specialişti, este 
recomandată păstrarea faţă de aceştia a distanţei de siguranţă, inclusiv în timpul şedinţelor 
tehnice. În cazul în care medicul sportiv este prezent, el trebuie să poarte echipamentul de 
protecţie pe tot parcursul interacţiunii directe cu sportivul. 
- Este interzisă eliminarea salivei în spaţiul de antrenament, dat fiind că particulele de salivă 
sunt mediul cel mai propice pentru răspândirea SARS-CoV-2. 

3.Condiţii după antrenament 
- Materialele sportive vor fi dezinfectate cu atenţie după fiecare folosire. 
- Echipamentul folosit în timpul antrenamentului trebuie pus direct într-o pungă de plastic 
închisă ermetic, urmând ca după aceea să fie spălat/curăţat la o temperatură de minimum 
80°C. 
- Tratamentul de refacere (fizioterapie, kinetoterapie) trebuie făcut cu respectarea 
precauţiilor: este de preferat să fie făcut doar de persoanele care au absolută nevoie. În orice 
moment, în afara personalului medical esenţial, în zona de fizioterapie/kinetoterapie trebuie 
să fie prezentă o singură persoană. Personalul medical trebuie să fie dotat cu echipament de 
protecţie personală. 

(C)Antrenamentele în regim de cantonament 
1.Măsuri cu caracter general 

- Fiecare structură sportivă va asigura o persoană de contact responsabilă cu organizarea şi 
coordonarea aplicării protocoalelor stabilite. 
- Va fi stabilită o listă a personalului a cărui prezenţă este absolut necesară pentru pregătirea 
şi derularea sesiunilor de antrenamente şi activităţilor-suport. 
- Fiecare echipă sau lot sportiv va folosi o bază proprie de cantonament sau o locaţie în uz 
exclusiv. 
- Înainte de intrarea în cantonament, toate persoanele sunt obligate să dea o declaraţie pe 
propria răspundere privind luarea la cunoştinţă şi respectarea regulilor dispuse prin prezentul 
ordin. 



- Medicul echipei sau lotului sportiv va fi implicat în asigurarea sănătăţii şi securităţii în muncă 
pe parcursul întregului proces. 
- Fiecare bază de cantonament va avea asigurate cel puţin două camere suplimentare de câte 
o persoană, cu grup sanitar propriu (spaţii de izolare) pentru persoane cu simptomatologie 
COVID-19, care să nu comunice între ele şi nici cu celelalte spaţii definite. Utilitatea acestora 
este aceea de a izola de grup orice membru care prezintă simptome până la un consult de 
specialitate/testare/evacuare. 
- În cazul în care dintre membrii personalului apar cazuri care se confruntă cu apariţia 
simptomatologiei, aceştia trebuie să se izoleze rapid şi să anunţe medicul structurii sportive. 
Acesta din urmă va anunţa direcţia de sănătate publică teritorială, ale cărei recomandări vor 
fi urmate. 

2.Resursele umane 
Acestea includ: 
- staff lot sportiv; 
- personal auxiliar (magazioneri, bucătari, personal de curăţenie etc.); 
- personal de securitate. 
În funcţie de nivelul de risc, personalul se împarte în două categorii: persoane care necesită 
măsuri crescute de protecţie şi persoane care necesită măsuri reduse de protecţie. 

a)Măsuri care se aplică persoanelor care necesită protecţie crescută 
Personalul din aceasta categorie include: sportivii, antrenorii şi alte categorii de personal, 
stabilite de structurile sportive, în funcţie de specificul ramurii sportive. 
- Înaintea intrării în cantonament, sportivii şi fiecare persoană absolut necesară pregătirii 
sportive vor sta obligatoriu o perioadă de 14 zile în izolare la domiciliu, împreună cu toate 
persoanele care locuiesc la acel domiciliu. 
- În cazul în care este necesară reluarea imediată a antrenamentelor, sportivii şi fiecare 
persoană absolut necesară pregătirii sportive vor fi testaţi RT-PCR pentru COVID-19 şi 
examinaţi medical de 3 ori, conform următorului calendar: la intrarea în baza de 
cantonament, în ziua a 7-a şi în ziua a 14-a. Prelevarea probelor se va face în baza de 
antrenament (fără a părăsi incinta). În cazul în care rezultatul uneia dintre aceste persoane 
este pozitiv în cursul acestei perioade, vor fi urmate procedurile descrise de autorităţile 
sanitare. Pe tot parcursul acestei perioade, antrenamentele se vor desfăşura individual sau în 
grupuri de cel mult 4 persoane, care nu îşi vor schimba componenţa pe parcursul celor 14 zile. 
- Orice simptom trebuie anunţat telefonic înainte ca persoana să ajungă la baza de 
antrenament. La ieşirea din izolare, personalul mai sus menţionat va fi testat RT PCR pentru 
COVID-19, urmând ca doar persoanele care au rezultatul testului negativ şi nu prezintă semne 
şi simptome specifice din definiţia de caz să fie admise să intre în bazele de cantonament 
desemnate. 
- Triajul epidemiologic, la intrarea în cantonament şi zilnic, se va face de către medicul 
structurii sportive sau un medic angajat de structura sportivă pe perioada epidemiei (până se 
declară încheierea epidemiei de către Ministerul Sănătăţii) şi va include: fişe pentru sportivi 
şi staff (temperatură, simptome de tuse, dureri în gât, dificultăţi în a respira, anosmie, 
ageuzie, saturaţie de oxigen) completate în fiecare zi, cu interzicerea participării la 
antrenament pentru modificări ale oricăruia dintre criteriile de mai sus. 
- În săptămâna de început a antrenamentelor se va planifica vizita medicală la Institutul 
Naţional de Medicină Sportivă şi policlinicile sau ambulatoriile de medicină sportivă din ţară. 
Anamneza completă (chestionar epidemiologie inclus), consultul medico-sportiv şi o probă de 
efort concludentă sunt obligatorii. 



- Testarea pentru COVID-19 a sportivilor şi a membrilor staffului tehnic se va efectua şi în orice 
alt moment, la recomandarea medicului structurii sportive, pentru cazuri 
speciale/simptomatologie. 
- În cazul în care se impune părăsirea cantonamentului pe durată limită de către persoanele 
care necesită protecţie crescută, acestea sunt obligate să ia măsuri de protejare a sănătăţii, 
conform reglementărilor stabilite de autorităţile sanitare naţionale, precum şi regulamentului 
stabilit de structura sportivă care organizează cantonamentul. 
- Este obligatoriu să fie puse la dispoziţie echipamente de protecţie (PPE) pentru personalul 
medical la baza de antrenament, plus termometre şi pulsoximetre. 
- Dacă unul dintre membrii personalului se confruntă cu apariţia simptomatologiei, trebuie să 
contacteze medicul structurii sportive şi să fie izolat imediat, cu respectarea recomandărilor 
autorităţilor de sănătate publică. Se vor crea în baza de antrenament sau în proxima 
vecinătate două spaţii de izolare de câte o persoană, care să nu comunice nici între ele, nici 
cu celelalte spaţii definite, pentru persoanele cu simptomatologie COVID-19. Utilitatea este 
aceea de a izola de grup orice membru care prezintă simptome până la un consult de 
specialitate/testare/evacuare. 
- Transportul de la baza de cantonament la consultul medical/baza de antrenament se va 
efectua cu mijloace de transport proprii sau cu autocare dedicate. Nu se vor face opriri pe 
parcurs. 

b)Măsuri recomandate persoanelor care necesită protecţie redusă 
- În această categorie este inclus personalul administrativ şi de suport, precum personalul din 
bucătării, personal de curăţenie, magazioner etc., precum şi personalul de securitate şi pază, 
care nu va avea acces în baza de antrenament. Personalul din această categorie va beneficia 
de echipament de protecţie individual şi va fi supus zilnic procesului de monitorizare şi triaj 
epidemiologic. 

3.Zona de antrenament 
- Se vor stabili locaţiile unde vor avea loc sesiunile de antrenament, în interiorul bazelor de 
cantonament sau în proximitatea acestora. În cazul în care spaţiul de antrenament nu se 
găseşte în interiorul perimetrului împrejmuit al bazei de cantonament, transportul sportivilor 
şi al personalului tehnic (antrenori, medici etc.) se va face cu autocarul, care trebuie să facă 
opriri pe parcurs. 
- Vor fi stabilite protocoale clare de curăţenie şi dezinfecţie, atât pentru zonele şi locaţiile 
utilizate, cât şi pentru materialele şi obiectele folosite de persoanele din baza de 
cantonament. Toate echipamentele şi spaţiile utilizate vor fi curăţate şi dezinfectate cu 
produse biocide avizate/autorizate, după fiecare antrenament. 
- Toţi participanţii la activitatea de antrenament vor avea la dispoziţie dezinfectanţi pentru 
mâini, în locuri marcate vizibil. 
- De fiecare dată când este posibil, activitatea sportivă se va desfăşura în aer liber, şi nu în 
sală. Se va asigura o bună ventilaţie a tuturor locaţiilor în cazul activităţilor în sală. 

4.Servirea mesei 
În cazul în care mâncarea este pregătită în interiorul bazei de cantonament, bucătăria trebuie 
să fie administrată de un personal numeric cât mai redus, sub coordonarea unui responsabil 
desemnat. 
Instrucţiuni recomandate pentru gestionarea operaţională a bucătăriei: 
- Bucătăria va fi închisă în perioada în care nu se desfăşoară activităţi de preparare a hranei. 
- Responsabilul desemnat asigură planificarea şi supervizarea operaţiilor, deschiderea şi 
închiderea bucătăriei. 



- Personalul care utilizează bucătăria trebuie obligatoriu să poarte tot timpul mănuşi şi mască 
facială şi să acorde atenţie specială igienei mâinilor. 
- Toate produsele alimentare trebuie să fie depozitate într-un spaţiu închis şi cu o singură cale 
de acces. 
- Produsele intrate în bucătărie vor fi manipulate şi depozitate conform normelor de igienă. 
Ambalajele produselor (acolo unde este posibil) vor fi dezinfectate. 
- Se va face o planificare a aprovizionării cu alimente, iar aceasta se va efectua de maximum 
2 ori pe săptămână, în vederea reducerii contactului cu exteriorul. 
- Servirea mesei se va face cu respectarea normelor de prevenire a răspândirii virusului SARS-
CoV-2 în unităţile de alimentaţie publică, stabilite prin normele privind stabilirea măsurilor 
specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activităţile de preparare, 
servire şi consum al produselor alimentare, băuturilor alcoolice şi nealcoolice în spaţiile 
special amenajate din exteriorul clădirilor unităţilor de alimentaţie publică aprobate de 
Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor, împreună cu Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri. 

5.Zona vestiarului 
- Ca zonă potenţială cu risc crescut de transmitere a infecţiei, prezenţa membrilor 
personalului în zona vestiarului trebuie să fie limitată pe cât posibil. 
- Utilizarea vestiarului se va face cu respectarea principiilor de distanţare socială, permiţând 
accesul unui număr limitat de persoane în acelaşi timp, astfel încât fiecare persoană să 
beneficieze de un spaţiu de 4 mp. 
- Trebuie acordată o atenţie particulară curăţării şi dezinfecţiei acestei zone, de fiecare dată 
după ce a fost utilizată. 
- Hainele purtate vor fi depozitate în saci biodegradabili, ce vor fi amplasaţi în coşuri aflate la 
o distanţă cât mai mare de zonă şi care să fie marcate vizibil cu inscripţia: "obiecte pentru 
dezinfecţie". 

6.Zona medicală şi zona de refacere 
Managementul operaţional al zonei medicale şi de refacere va respecta următoarele cerinţe: 
- Utilizarea acestor zone va fi limitată la sportivii care au nevoie de îngrijiri medicale. 
- Toate materialele sanitare trebuie schimbate după fiecare pacient (sportiv). Trebuie să se 
acorde o atenţie deosebită curăţeniei şi dezinfecţiei în aceste zone. 
- Utilizarea saunei este interzisă. 

(D)Competiţiile în cazul sporturilor de echipă în aer liber 
Reluarea competiţiei în cazul sporturilor de echipă practicate în aer liber se poate face numai 
după ce sportivii trec prin perioada de antrenament necesară pentru acomodarea sportivilor 
la regimul de efort şi pentru prevenirea accidentărilor grave în timpul competiţiei. 
De asemenea, la reluarea competiţiei trebuie avute în vedere şi următoarele aspecte: 
- situaţia epidemică generală din ţară; 
- îndeplinirea de către toate cluburile care doresc să participe la competiţie a condiţiilor de 
cantonament stabilite în secţiunea C. Prin derogare de la prevederile stipulate în secţiunea C, 
structurile sportive pot desfăşura activitatea de pregătire sportivă şi pot participa la competiţii 
fără a fi necesară continuarea măsurii de cantonament închis, pe baza asumării răspunderii, 
în condiţiile legii, în cazul apariţiei unei infectări cu virusul SARS-CoV-2 în rândul propriilor 
sportivi şi staff tehnic. În cazul în care structura sportivă îşi asumă decizia de a renunţa la 
cantonamentul în regim închis, aceasta întocmeşte proceduri proprii, specifice ramurii 
sportive, care să stabilească măsuri pentru protejarea sănătăţii participanţilor la activitatea 
sportivă, în condiţiile legii; 



- în cazul în care se produce infectarea cu SARS-CoV-2 a unui participant la activitatea de 
pregătire sportivă sau la competiţie se aplică toate normele legale în vigoare cu privire la 
izolarea suspecţilor şi contacţilor acestora, procedurile de anchetă epidemiologică şi măsurile 
legale dispuse de organele abilitate. 

1.Calendarul de testare 
Testarea jucătorilor, a staffului tehnic, staffului medical şi a personalului de suport implicat în 
activitatea echipei (prezent în cantonament şi la meciuri) se va face după cum urmează: 
- T3 - cu 2/3 zile înainte de primul meci - RT-PCR (opţional, se poate face şi test serologic 
pentru IgM şi IgG COVID-19); 
- T4, T5, T6... din 14 în 14 zile - RT-PCR. 
Testarea arbitrilor se face după cum urmează: 
- T0 - cu 2/3 zile înainte de vizita medicală obligatorie - RT-PCR (opţional, se poate face şi test 
serologic pentru IgM şi IgG COVID-19) - valabil pentru toţi arbitrii ce vor putea fi delegaţi la 
meciurile restante din acest sezon; 
- T1, T2, T3....din 14 în 14 zile - RT-PCR. 
- Se vor testa toţi arbitrii care pot fi delegaţi în acel interval de timp. 
Testarea RT-PCR a delegatului de joc se va face cu două zile înainte de cea a jocului, folosind 
metoda RT-PCR, dar nu mai mult de o dată în interval de 7 zile calendaristice. 
Testarea ofiţerilor de control doping delegaţi pentru meciuri se va face cu 2 sau 3 zile înainte 
de meci, folosind metoda RT-PCR, dar nu mai mult de o dată în interval de 7 zile calendaristice. 
Dacă, în orice moment, una dintre persoanele menţionate dezvoltă simptome de COVID-19, 
aceasta se izolează şi se testează RT-PCR. 

2.Organizarea meciurilor 
a)Delimitarea zonelor unui stadion/teren de joc 

ZONA 1: Zona interioară a stadionului/terenului de joc. Aceasta cuprinde următoarele 
sectoare: 
- terenul de joc; 
- marginea terenului de joc, între linia de margine/poartă şi tribune, inclusiv suprafaţa 
tehnică; 
- tunelul de acces; 
- zona vestiarelor jucătorilor/arbitrilor, camera delegaţilor de joc, cabinet testare antidoping. 
ZONA 2: Zona tribunelor. Aceasta cuprinde sectoarele de tribune, scările de acces, inclusiv 
spaţiile administrative pentru: 
- transmisiunea TV a jocului; 
- zonele specifice media; 
- camerele/punctul de comandă şi control. 
ZONA 3: Zona exterioară. Aceasta include: 
- locul de parcare pentru carele de transmisie TV ale deţinătorului de drepturi; 
- zona imediat exterioară a stadionului/terenului de joc. 

b)Limitarea numărului de persoane care au acces în fiecare zonă, în funcţie de rolurile pe 
care le au de îndeplinit 
- Zona 1: maximum 80 de persoane 
- Zona 2: maximum 100 de persoane 
- Zona 3: maximum 60 de persoane 
Numărul persoanelor care îndeplinesc fiecare funcţie esenţială în parte va fi stabilit de 
organizatorul competiţiei prin norme, cu încadrarea în numărul maxim de persoane prevăzut 
în prezenta anexă. 



c)Proceduri de siguranţă pentru fiecare zonă 
Persoanele implicate în organizarea meciului la stadion/teren de joc (inclusiv presa) vor trece 
printr-o procedură de triaj epidemiologic (chestionar, termometrizare - temperatura 
măsurată cu un termometru noncontact de maximum 37,3°C) înainte de a pătrunde pe 
stadion/terenul de joc. Sunt exceptate delegaţiile celor două echipe (jucători, staff tehnic), 
dat fiind că aceştia se află în programul de pregătire în regim de carantină şi se supun 
calendarului de testare descris la pct. 1. 
Triajul epidemiologic va fi realizat de echipajul medical prezent la stadion/terenul de joc 
pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă. Persoanele care nu întrunesc criteriile 
triajului epidemiologic nu au acces pe stadion/terenul de joc. 
Triajul se aplică Zonelor 1 şi 2. Persoanele din Zona 3 vor respecta recomandările generale de 
prevenţie aplicabile la nivel naţional (distanţare socială, igiena mâinilor, igiena respiratorie). 

3.Proceduri în pregătirea şi desfăşurarea meciului 
a)Igiena pe stadion/terenul de joc 

Înainte ca delegaţiile echipelor să ajungă la stadion/terenul de joc, va fi făcută dezinfectarea 
încăperilor şi spaţiilor comune. 
De asemenea se va asigura de către organizator ventilarea zonelor închise, fără recircularea 
aerului. Vestiarele celor două echipe şi cel al arbitrilor vor fi sigilate după igienizare până la 
sosirea acestora. Triajul epidemiologic va fi efectuat de cadre medicale. Personalul 
responsabil cu curăţenia şi dezinfectarea încăperilor şi spaţiilor comune, precum şi cel 
implicat în întreţinerea stadionului/terenului de joc vor efectua triajul epidemiologic la 
venirea echipajului medical. Totodată, se va limita la maximum timpul petrecut în spaţiile 
închise de la stadion/terenul de joc. 
Vor fi disponibile recipiente sau vor fi instalate aparate cu dezinfectant pentru mâini, 
avizat/autorizat în autocarele echipelor, vestiare şi pe tunelul de acces către terenul de joc. 
În zona vestiarelor, va fi desemnată o persoană care se va ocupa de dezinfectarea spaţiilor 
comune. Aceasta va purta în permanenţă mască de protecţie şi mănuşi şi va păstra distanţa 
recomandată faţă de jucătorii echipelor, staff şi brigada de arbitri. Această persoană nu va 
interacţiona sub nicio formă cu persoanele din zona 1 şi se va supune triajului epidemiologic. 

b)Echipele 
Echipele vor ajunge la stadion/terenul de joc la ore diferite, astfel: echipa gazdă cu 75 de 
minute înaintea începerii jocului, iar echipa oaspete cu 90 de minute înaintea orei de start a 
jocului. 
Jucătorii vor veni la stadion/terenul de joc cu echipamentul necesar pentru joc în propriile 
genţi, acesta fiind distribuit de către responsabilul de echipament al echipei la baza de 
cantonament/hotel fiecărui jucător în parte, înainte de plecarea spre stadion/terenul de joc. 
Prin excepţie, dacă clubul consideră necesar, magazionerul/responsabilul cu echipamentul 
poate pregăti echipamentul jucătorilor în vestiarele proprii de la stadion/terenul de joc cu 
condiţia ca acesta să părăsească vestiarul cu două ore înaintea sosirii echipei sale la 
stadion/terenul de joc pentru a putea fi igienizat, aerisit şi sigilat. 
Se recomandă ca acolo unde există posibilitatea de folosire a unor spaţii libere adiacente ca 
vestiare suplimentare, acestea să fie utilizate de jucătorii de rezervă. Dacă acest lucru nu este 
posibil, jucătorii de rezervă vor merge direct pe suprafaţa de joc sau la propriile bănci de 
rezerve unde vor sta până la ieşirea jucătorilor titulari la "încălzire" (după aceasta vor putea 
merge la vestiar pentru a se echipa). 
Jucătorii celor două echipe nu vor ieşi în acelaşi timp la "încălzire" şi se recomandă ieşirea 
acestora la o diferenţă de câteva minute, la fel ca şi întoarcerea la vestiar de pe teren la 



sfârşitul încălzirii. Este interzisă staţionarea sau încălzirea preliminară a jucătorilor 
(gimnastică/streching) în spaţiile interioare/holuri de acces limitrofe vestiarelor. 
Dispunerea materialelor sportive pe terenul de joc pentru încălzirea jucătorilor va fi făcută 
astfel încât să susţină distanţa de minimum 2 metri dintre jucători. De asemenea, mingile 
folosite atât la încălzire, cât şi la joc vor fi dezinfectate. 
Nu sunt recomandate şedinţele tehnico-tactice în vestiar. Este de preferat ca acestea să se 
desfăşoare înaintea sosirii la stadion/terenul de joc, în spaţii deschise (aer liber) sau în 
săli/incinte unde se poate păstra distanţa de 2 metri între participanţi. 
Este obligatoriu ca băuturile (energizante, hidratante etc.) folosite de jucători, staff etc. să fie 
puse în sticle personalizate. 
Intrarea pe teren a echipelor se va face fără copii însoţitori (copii escortă) şi fără mascote. Nu 
se vor face poze de grup la centrul terenului (fotografii din zona 1 au voie să se poziţioneze 
doar în spatele porţii şi doar după linia fotografilor). Se va evita ceremonia salutului prin 
strângere de mână la începutul jocului. 
Distanţa dintre persoanele de pe banca tehnică de cel puţin 2 m trebuie constant menţinută. 
Aceasta va putea fi făcută prin adăugarea lângă banca tehnică, dacă este nevoie, a mai multor 
scaune aşezate la respectiva distanţă. 
Atât stafful tehnic, medical, cât şi jucătorii de rezervă vor purta măşti pe toata durata jocului 
(prin excepţie, antrenorul delegat să ofere indicaţii tehnice poate să nu poarte mască). 
Ieşirea de pe teren prin tunelul de acces al jucătorilor şi staffurilor celor două echipe nu se va 
face simultan, ci cu distanţare temporală. 
La sfârşitul jocului, folosirea duşurilor se va face numai respectând o distanţă de 2 metri între 
persoane. 

c)Brigada de arbitri şi observatorii 
Brigada de arbitri va ajunge la stadion/terenul de joc cu 100 de minute înainte de începutul 
meciului. Delegatul de joc va ajunge la stadion/terenul de joc cu 2 ore înaintea începerii 
jocului. Observatorul de arbitri va ajunge la stadion/terenul de joc înainte de începerea 
jocului, va trece prin triajul epidemiologic, va lua loc în tribună (zona 2) de unde va viziona 
jocul urmărind prestaţia arbitrilor şi nu va intra în contact cu brigada de arbitri pe toată durata 
evenimentului. Organizatorul jocului trebuie să rezerve atât acestuia, cât şi delegatului de joc 
un loc în tribuna oficială, cât mai departe de celelalte persoane prezente la meci, astfel încât 
să poată urmări jocul în cele mai bune condiţii. 
Brigada de arbitri va ieşi pe suprafaţa de joc cu 10 minute înaintea începerii jocului. Controlul 
echipamentului de către arbitri va fi făcut pe suprafaţa de joc, evitându-se astfel staţionarea 
pe culoarul/tunelul de acces către terenul de joc (care nu este recomandată). 

d)Presa 
Toţi reprezentanţii presei care asistă la meci trebuie să declare că sunt de acord să respecte 
normele de igienă şi să se supună examenelor medicale. 
Zona de lucru media şi zona mixtă vor fi închise şi, prin urmare, atât conferinţa de presă de 
după joc, cât şi interviurile de la zona mixtă se vor putea organiza doar în format on-line. 
Declaraţiile de la sfârşitul jocului vor fi oferite doar deţinătorilor de drepturi TV, la flash 
interviuri. 
Masa presei trebuie să aibă o capacitate de trei ori mai mare decât numărul jurnaliştilor 
acreditaţi, pentru a se respecta astfel distanţa de 2 metri între aceştia. 
Se va păstra distanţa minimă la poziţionarea camerelor şi în tribuna mass-media. Acolo unde 
nu este posibilă reducerea aglomerării în alt fel, furnizorul de servicii va instala pereţi 
despărţitori din plexiglas. 



e)Personalul auxiliar 
În timpul în care delegaţiile echipelor sau ale arbitrilor vin la stadion/terenul de joc sau sunt 
în zona vestiarelor, personalul auxiliar/de întreţinere/de curăţenie al stadionului/terenului de 
joc trebuie să evite activităţile neesenţiale în aceste zone şi să intervină doar în cazuri 
excepţionale. 
Personalul auxiliar/de întreţinere/de curăţenie va purta obligatoriu mască de protecţie şi 
mănuşi pe întreaga durată a prezenţei acestora în interiorul arenei sportive. 
Personalul medical care oferă asistenţă de urgenţă pe teren şi brancardierii prezenţi în incinta 
terenului de joc vor purta echipamente de protecţie pe toată durata evenimentului (măşti, 
mănuşi etc.). 

f)Cazarea la hotel a echipei oaspete 
Pe durata competiţiei, dacă unei echipe îi este imposibil, din motive logistice, să se deplaseze 
în decursul aceleiaşi zile de la propria bază de cantonament către stadionul/terenul de joc 
unde se desfăşoară meciul şi înapoi, acesteia îi va fi permis să apeleze la serviciile de cazare 
ale unui hotel. Este preferabil ca echipa să poată folosi hotelul în exclusivitate sau, cel puţin, 
să aibă o zonă clar delimitată în folosinţă exclusivă, pentru a se evita contactul cu alţi oaspeţi 
ai hotelului. 
Dacă nu este posibilă exclusivitatea, după caz, se vor organiza următoarele: intrare separată 
pentru echipă; zone separate în hotel doar pentru echipă, la care alţi oaspeţi să nu aibă acces 
(hol către camere, sală de mese, sală de şedinţe, lift cu acces exclusiv). 
Jucătorii şi echipa însoţitoare nu vor avea acces la zona de wellness, în zonele de fitness şi în 
alte spaţii comune ale hotelului (de exemplu, bar). 
Va fi pus la dispoziţie dezinfectant pentru mâini, avizat/autorizat, pe holul care asigură accesul 
în camere, la intrarea şi ieşirea din spaţiile comune, în încăperile departamentului medical, 
dacă este posibil, chiar în fiecare cameră. 
Înainte de sosirea echipei, camerele şi spaţiile rezervate pentru aceasta vor trece printr-un 
proces de dezinfecţie specială/de bază şi se va asigura o bună aerisire. 
Nu se va face curat în camere pe durata şederii echipei în hotel. Pe palier nu se va afla în niciun 
moment personalul de curăţenie în cazul unui sejur de câteva zile: se vor pune la dispoziţia 
magazionerului/responsabilului de echipament sau pe palier destule prosoape şi articole de 
igienă, pentru a se evita intrarea în contact cu personalul de curăţenie. Personalul hotelului 
va purta mască şi îşi va dezinfecta periodic mâinile, va fi informat şi instruit. În caz de 
simptome ale infecţiei nu se va intra în contact cu personalul hotelului. 
Cazarea participanţilor la competiţiile sportive se va face respectând anexa nr. 3 
"Recomandări privind funcţionarea structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare" la 
Ordinul ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri şi al ministrului sănătăţii nr. 
1.731/832/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-
CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în 
domeniul economiei, pe durata stării de alertă. 

4.Proceduri în cazul depistării unui caz suspect de COVID-19 
Se va amenaja la stadion/terenul de joc un spaţiu de izolare pentru cel puţin o persoană cu 
simptomatologie COVID-19, care să fie bine ventilat, să nu comunice cu alte incinte sau spaţii 
definite; utilitatea este aceea de a izola de persoanele prezente în zonele 1 şi 2 orice persoană 
care prezintă simptome până la un consult de specialitate/testare/evacuare. Se anunţă 
imediat eventualul caz suspect către personalul medical aflat la stadion/terenul de joc şi 
obligatoriu direcţia de sănătate publică locală şi serviciul de urgenţe 112. Această încăpere 
este folosită doar pentru o astfel de situaţie. 



5.Proceduri în cazul depistării unui focar de infecţie cu COVID-19 
a)Proceduri medicale 

Se informează direcţia de sănătate publică locală şi se urmează întocmai dispoziţiile primite. 
b)Proceduri în ceea ce priveşte desfăşurarea competiţiei 

Organizatorii competiţiei suspendă desfăşurarea meciurilor care implică echipele aflate sub 
incidenţa anchetei epidemiologice. 

ANEXA nr. 4: REGULAMENT privind condiţiile necesar a fi respectate pentru reluarea 
activităţii de nataţie în bazinele acoperite şi în aer liber din România 

(A)Scop 
Acest document stabileşte măsurile şi procedurile care trebuie implementate de către 
administratorii ştrandurilor şi piscinelor exterioare accesibile publicului larg, dar şi ai bazinelor 
acoperite şi în aer liber pe care le folosesc sportivii de performanţă pentru a relua activităţile 
de pregătire sportivă şi competiţiile sportive, păstrând la un nivel minim riscul de infecţie cu 
COVID-19. Măsurile sunt valabile, de asemenea, şi pentru cursurile de iniţiere în nataţie. 

(B)Măsuri privind asigurarea calităţii apei 
- Bazinele de înot/piscinele pot fi umplute cu apă potabilă. În cazul în care apa de umplere se 
obţine local din alte surse decât de la reţeaua publică de alimentare cu apă potabilă, aceasta 
trebuie să fie conformă cu prevederile legale din domeniu. 
- Piscinele acoperite sau descoperite se dotează cu sisteme de filtrare şi dezinfecţie a apei, 
astfel încât calitatea apei să se încadreze în valorile maxime admise prevăzute în anexa nr. 1 
la Hotărârea Guvernului nr. 546/2008 privind gestionarea calităţii apei de îmbăiere, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
- Monitorizarea calităţii apei de îmbăiere se va realiza conform legislaţiei în vigoare. 
- Produsele biocide folosite ca dezinfectante pentru apa de îmbăiere din bazine, precum şi 
pentru operaţiunile de tratare, curăţenie şi dezinfecţie a suprafeţelor şi grupurilor sanitare 
trebuie să fie avizate/autorizate. 
- Responsabilul de piscină/bazin este obligat să realizeze monitorizarea calităţii apei de 
îmbăiere cu frecvenţa prevăzută în normele în vigoare. 
- Curăţenia şi dezinfecţia completă a tuturor spaţiilor cu produse biocide avizate/autorizate 
- Verificarea funcţionalităţii sistemelor de tratare şi filtrare a apei 
- Curăţarea şi dezinfecţia sistemelor de ventilaţie şi verificarea funcţionării corecte a 
sistemelor de tratare a aerului 

(C)Alte măsuri pentru scăderea riscului de transmitere a COVID-19 
1.Măsuri de igienă personală 

- Este obligatorie purtarea măştii (medicale/nonmedicale) în spaţiile comune, care pentru o 
protecţie eficientă trebuie să acopere atât gura, cât şi nasul. Înotătorii vor trebui să păstreze 
masca doar până la intrarea în bazin. 
- Igiena respiratorie este obligatorie (tuse şi strănut în plica cotului sau în batista de unică 
folosinţă, care va fi aruncată imediat la coşul de gunoi). 
- Este interzis scuipatul sau suflatul nasului în bazin. Dacă este necesar, se utilizează toaleta 
în aceste scopuri înainte de a intra în bazin. 
- Este recomandată evitarea atingerii feţei cu mâinile neigienizate. 
- Spălatul regulat al mâinilor este preferabil purtării mănuşilor.0 

2.Măsuri de natură organizatorică 
- Administratorul bazei sportive unde au loc activităţile sportive elaborează proceduri proprii 
prin care să asigure respectarea normelor de desfăşurare a activităţii şi împarte sarcinile de 
lucru pentru personalul angajat. 



- Se vor instala panouri informative cu regulile şi indicaţiile guvernamentale privind măsurile 
pentru combaterea răspândirii infecţiei cu COVID-19. 
- Se vor nominaliza prin proceduri proprii persoanele responsabile pentru respectarea 
numărului maxim de persoane admis în fiecare tip de încăpere. Aceste persoane pot fi salariaţi 
ai bazei sportive sau reprezentanţi ai cluburilor utilizatoare. 
- Echipamentele de protecţie personală şi metoda de igienizare a hainelor de lucru trebuie să 
fie în concordanţă cu reglementările în vigoare. 
- Pentru protecţia angajaţilor implicaţi în organizarea şi desfăşurarea activităţilor, precum şi a 
personalului care administrează baza de nataţie se vor elabora planuri de sănătate şi 
securitate în muncă, în conformitate cu Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al 
ministrului sănătăţii, nr. 3.577/831/2020, privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu 
noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţii la locul de muncă în 
condiţii de securitate şi sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă. 
- Dispenserele cu produsele biocide avizate/autorizate trebuie să fie amplasate la intrare şi în 
alte zone accesibile. 
- Asigurarea unui număr adecvat de coşuri de gunoi deschise sau închise cu capac acţionat cu 
pedală, pentru colectarea selectivă a deşeurilor, care să fie disponibile în fiecare zonă a bazei 

3.Măsuri privind accesul la zona piscinei/bazinului 
- Regulile de acces în baza sportivă trebuie să fie afişate la loc vizibil. 
- Înainte de intrarea în zona bazinului sau piscinei se impune efectuarea triajului 
epidemiologic. Utilizatorii declară pe propria răspundere că nu au fost expuşi la cazuri pozitive 
sau nu au intrat în contact cu persoane suspecte de COVID-19 în ultimele 14 zile. Nu va fi 
permis accesul persoanelor care prezintă semne de infecţie respiratorie (tuse şi strănut 
frecvente, stare generală alterată) şi febră mai mare de 37,3oC. 
- Nu se va permite accesul la piscină/bazin şi se va recomanda izolarea la domiciliu în cazul în 
care persoana prezintă simptomatologie de infecţie respiratorie (tuse, strănut, rinoree, febră, 
stare generală alterată). 
- Nu se va permite accesul la piscină/bazin şi se va recomanda izolarea la domiciliu în cazul în 
care persoana a venit în contact cu un caz suspect sau confirmat de infecţie cu virusul SARS-
CoV-2. 
- Configurarea locului şi elaborarea procedurii de măsurare a temperaturii corporale şi 
desemnarea unei persoane responsabile cu această procedură 
- Curăţarea şi dezinfecţia zonei cât mai des posibil, cel puţin în fiecare oră 
- Punerea la dispoziţie permanent a dezinfectanţilor/ produselor biocide, avizate/autorizate, 
inclusiv şerveţele de igienizare de unică folosinţă pentru personalul administrativ 
- Instalarea unui dispenser pentru dezinfectant 
- Digitalizarea practicilor administrative (de evitat utilizarea formularelor de înregistrare pe 
hârtie etc.) 
- Accesul se va face în baza unei programări prealabile, pentru a respecta limita maximă 
admisă de persoane, după cum este indicat în secţiunile următoare. 
- Marcarea cu semene vizibile pe pardoseală pentru a asigura respectarea distanţei de 
siguranţă 

(D)Măsuri specifice ştrandurilor şi piscinelor exterioare 
- Pentru a intra în zona piscinei se va trece obligatoriu prin pediluviu/duş pentru spălarea 
picioarelor, care va conţine apă tratată cu clor, respectând concentraţia maxim admisă. 
- În apă, fiecărui înotător trebuie să îi revină o suprafaţă exclusivă de cel puţin 12 mp. 



- Accesul la tobogan, unde este cazul, se va face cu respectarea distanţei de cel puţin 2 metri 
între persoane şi evitarea supraaglomerării. 
- Şezlongurile vor fi aşezate astfel încât să permită între ele o distanţă de 2 metri în oricare 
direcţie pentru persoane care nu fac parte din aceeaşi familie, în conformitate cu 
reglementările stabilite prin Ordin comun al ministrului sănătăţii, al ministrului economiei, 
energiei şi al mediului de afaceri şi ministrului mediului, apelor şi pădurilor pentru activităţile 
de operare a plajelor turistice. 
- Accesul publicului se va face în baza unei programări prealabile, astfel încât să se poată 
respecta cumulativ condiţiile din prezentul regulament. 
- Servirea clienţilor se va face de către personalul angajat al unităţii, fără deplasarea clienţilor 
în punctele de servire. 
- Se evită, pe cât posibil, servirea de produse şi băuturi neambalate; gustările şi băuturile 
servite vor fi preambalate individual. 

(E)Măsuri specifice bazinelor acoperite şi în aer liber folosite de sportivii de performanţă 
- Se vor preciza prin afişe, în mod clar, regulile specifice privind utilizarea bazei sportive, 
regulile de distanţare, precum şi numărul maxim de sportivi permis în fiecare spaţiu: 
a)în bazin, pe un culoar de înot este permis accesul înotătorilor la o distanţă de cel puţin 12 
metri liniari; 

b)în celelalte spaţii comune trebuie respectat spaţiul de siguranţă, respectiv 7 mp/persoană. 
- Se interzice schimbul de materiale sau dispozitive între utilizatori (telefoane, tablete, 
birotică, cronometre, fluiere etc.). 
- Pentru a intra în zona piscinei se va trece obligatoriu prin pediluviu/duş pentru spălarea 
picioarelor, care va conţine apă tratată cu clor, respectând concentraţia maxim admisă. 
- Se vor curăţa şi dezinfecta materialele şi instrumentele folosite după fiecare antrenament 
(plute, palmare, ochelari de înot etc.). 
- Nu se permite accesul în tribune pentru însoţitori şi/sau spectatori. 
- Sportivii care au fost infectaţi cu COVID-19 sunt obligaţi ca înainte de revenirea la pregătire 
să efectueze o vizită medicală completă şi trebuie să prezinte documentele legale prin care să 
se certifice vindecarea şi autorizarea încetării perioadei de izolare. 

(F)Măsuri pentru desfăşurarea competiţiilor 
- Competiţiile se vor desfăşura fără public şi cu limitarea staffului tehnic la minimum posibil; 
- Structurile sportive care organizează competiţii îşi pot modifica normele şi regulamentele 
specifice ramurii de sport pentru a se adapta la situaţia creată de criză, cu condiţia ca acestea 
să nu vină în contradicţie cu normele legale în vigoare. 
- Cazarea sportivilor şi participanţilor la competiţii care domiciliază în altă localitate se va 
desfăşura cu respectarea prevederilor anexei nr. 3 "Recomandări privind funcţionarea 
structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare" la Ordinul ministrului economiei, 
energiei şi mediului de afaceri şi al ministrului sănătăţii nr. 1.731/832/2020 privind măsurile 
pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea 
desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul economiei, pe durata 
stării de alertă. 

(G)Condiţii de folosire a duşurilor şi vestiarelor 
- Se recomandă instalarea de separatoare între duşuri, în cazul în care distanţa dintre ele este 
mai mică de 2 m. 
- La plecare se are în vedere intrarea eşalonată la vestiare, cu evitarea aglomeraţiei şi 
menţinerea distanţării, respectând un spaţiu de 4 mp pentru fiecare persoană. 



- Sosirea şi plecarea de la bazin se vor face individual, ori de câte ori este posibil. Dacă 
transportul sportivilor se face în mod organizat, acesta va fi realizat în condiţiile prevederilor 
anexei nr. 2 la Ordinul ministrului afacerilor interne, al ministrului transporturilor, 
infrastructurii şi comunicaţiilor şi al ministrului sănătăţii nr. 1.082/97/1.112/2020 privind 
măsuri şi reguli în domeniul transporturilor, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea 
răspândirii COVID-19. 
- Vestiarele, încăperile de duş şi alte încăperi trebuie să fie prevăzute cu materiale de 
curăţenie şi dezinfecţie a mâinilor (apă, săpun, dezinfectanţi/produse biocide 
avizate/autorizate) şi vor fi curăţate şi dezinfectate înainte şi după fiecare utilizare. 
- Grupurile sanitare vor fi prevăzute cu materiale de curăţenie şi dezinfecţie a mâinilor (apă, 
săpun, dezinfectanţi/ 
produse biocide avizate/autorizate) şi vor fi curăţate şi dezinfectate la fiecare 2 ore. 
- Personalul de curăţenie va desfăşura activităţile de curăţenie şi dezinfecţie conform orarului 
stabilit şi va purta echipament adecvat de protecţie împotriva infectării cu virusul SARS-CoV-
2 (mască, mănuşi). 

(H)Gestionarea cazurilor simptomatice 
Procedura de gestionare a cazurilor în care apare o suspiciune de infectare cu SARS-CoV-2 
este stabilită prin legislaţia în vigoare. 
În cazul în care se constată simptome de infecţie respiratorie la o persoană aflată în baza 
sportivă se recomandă: 
a)izolarea imediată şi organizarea transportului individual a acesteia la domiciliu şi 
contactarea medicului de familie; 
b)aerisirea, curăţenia şi dezinfecţia spaţiilor în care aceasta s-a aflat; 
c)echipamentul de protecţie al personalului de curăţenie se colectează imediat după 
terminare în saci impermeabili, individuali. Încăperea în care respectiva persoană a petrecut 
timp îndelungat se închide şi se aeriseşte timp de 24 de ore. 

ANEXA nr. 5: REGULAMENT privind condiţiile necesar a fi respectate în vederea 
desfăşurării de către sportivii profesionişti, sportivii de performanţă şi/sau legitimaţi a 
activităţilor de pregătire fizică organizate în spaţii închise 

(A)Scop 
Prezentul regulament stabileşte criteriile care trebuie îndeplinite de către structurile sportive 
pentru reluarea acţiunilor de pregătire sportivă în spaţii închise şi diminuarea riscului de 
infecţie cu COVID-19. 
Aplicarea corectă a acestor măsuri contribuie la diminuarea riscului de infecţie cu COVID-19, 
dar nu garantează eliminarea acestuia în contextul pandemiei. 
Acţiunile de pregătire sportivă se organizează în conformitate cu normele şi regulamentele 
specifice ramurii de sport, adaptate de structurile sportive la situaţia creată de epidemia de 
COVID-19, cu condiţia ca acestea să nu vină în contradicţie cu normele legale în vigoare. 
Regulile generale de protecţie sanitară împotriva răspândirii SARS-CoV-2, precum şi regulile 
privind accesul în bazele sportive sunt stabilite în anexa nr. 1 la ordin. 

(B)Măsuri specifice activităţilor sportive în spaţii închise 
1.Măsuri care privesc organizarea acţiunilor de pregătire sportivă 

- Organizarea spaţiului de pregătire sportivă astfel încât să permită menţinerea distanţei de 
minimum 2 m între oricare două persoane şi un spaţiu pentru fiecare persoană de 7 mp 
- Coordonarea administratorilor sălii cu autorităţile de sănătate şi cele locale astfel încât 
asigurarea sănătăţii tuturor participanţilor la activitatea sportivă, dar şi a personalului auxiliar 
să reprezinte obiectivul prioritar 



- Plasarea la loc vizibil a anunţurilor scrise privind regulile de igienă, distanţare fizică şi cele de 
acces în sală; 
- Triajul observaţional zilnic la intrarea în sală. Nu se va permite accesul persoanelor care 
prezintă simptome de infecţie respiratorie (tuse, strănut, rinoree, stare generală alterată) şi 
febră mai mare de 37,3oC. 
- Plasarea recipientelor cu dezinfectanţi avizaţi/autorizaţi pentru mâini la intrarea în sală 
- Elaborarea planurilor de sănătate şi securitate în muncă, în conformitate cu Ordinul 
ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii nr. 3.577/831/2020 privind 
măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea 
desfăşurării activităţii la locul de muncă în condiţii de securitate şi sănătate în muncă, pe 
durata stării de alertă 
- În cazul încăperilor climatizate prin recircularea aerului se efectuează nebulizarea o dată pe 
săptămână, în afara programului de lucru, şi se efectuează dezinfecţia instalaţiei de 
climatizare conform instrucţiunilor producătorului. 
- Suprafeţele şi spaţiile comune vor fi dezinfectate frecvent (cel puţin o dată la 4 ore). 
- Asigurarea unei ventilaţii adecvate a tuturor încăperilor sau aerisirea lor periodică, cel puţin 
o dată la 4 ore 

2.Accesul în centrul de pregătire 
- Accesul sportivilor va fi permis doar în urma triajului epidemiologic şi termometrizării. 
- Sportivii sunt informaţi să nu se prezinte în centrele de pregătire dacă prezintă semne clinice 
de viroză respiratorie. 
- Accesul în sală trebuie să se facă numai în baza unei programări prealabile. 
- Numărul de sportivi care se antrenează la un moment dat va fi limitat în funcţie de 
capacitatea sălii, pentru a se menţine distanţa de siguranţă, astfel încât fiecărei persoane să 
îi revină un spaţiu de cel puţin 7 mp. 

3.Antrenamentul sportivilor în spaţii închise 
- Sportivii vor fi instruiţi să îşi spele mâinile înainte şi după terminarea antrenamentului. 
- În cazul în care sala este prevăzută cu aparate sportive se va evita utilizarea acestora în regim 
de circuit şi se va încuraja utilizarea unui singur tip de aparat în cadrul aceleiaşi sesiuni de 
antrenament. 
- Se delimitează spaţiile de exerciţii, cu menţinerea distanţei fizice de minimum 2 m între 
oricare două persoane şi asigurarea unui spaţiu de minimum 7 mp/persoană. Se va asigura 
aceeaşi distanţă inclusiv între sportiv şi personalul tehnic (antrenor, medic etc.). 
- Se limitează durata antrenamentelor, astfel încât să se poată stabili un orar clar pentru 
dezinfecţia şi aerisirea riguroasă a sălii. 
- Aparatele sportive vor fi dezinfectate înainte şi după fiecare utilizator. 
- Cu excepţia perioadei de desfăşurare a activităţilor fizice intense, purtarea măştii este 
obligatorie pe toată durata prezenţei în sală. 

4.Măsuri care trebuie luate după antrenament 
- Se interzice folosirea în comun a duşurilor, saunei şi altor zone cu risc mare de transmitere 
a virusului. 
- După terminarea antrenamentului se are în vedere intrarea eşalonată la vestiare, cu evitarea 
aglomeraţiei şi menţinerea distanţării, respectând un spaţiu de 4 mp pentru fiecare persoană. 
- Vânzarea şi/sau oferirea de gustări/băuturi în regim de autoservire nu este permisă; prin 
excepţie, se permite funcţionarea automatelor de băuturi răcoritoare şi mâncare ambalată. 

(C)Proceduri în cazul apariţiei unei suspiciuni de infectare cu SARS-CoV-2 în centrul de 
pregătire 



În cazul în care o persoană care participă la activitatea de antrenament este 
suspect/confirmat cu COVID-19 se realizează operaţiuni de dezinfecţie a încăperilor 
respective, de către unităţi de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare autorizate. 

ANEXA nr. 6: REGULAMENT privind condiţiile necesar a fi respectate în vederea 
desfăşurării activităţilor de pregătire fizică în săli de fitness şi aerobic 

(A)Scop 
Prezentul regulament stabileşte criteriile care trebuie îndeplinite de către sălile de fitness şi 
aerobic pentru reluarea activităţilor de pregătire fizică în spaţii închise şi diminuarea riscului 
de infecţie cu COVID-19. 
Aplicarea corectă a acestor măsuri contribuie la diminuarea riscului de infecţie cu COVID-19, 
dar nu garantează eliminarea acestuia în contextul pandemiei. 
Operatorii care organizează activitatea de pregătire fizică în sălile de fitness şi aerobic îşi pot 
modifica normele şi regulamentele specifice pentru a se adapta la situaţia curentă, cu condiţia 
ca acestea să nu vină în contradicţie cu normele legale în vigoare. 

(B)Măsuri specifice activităţilor de pregătire fizică în spaţii închise 
1.Măsuri de igienă personală 

- Cu excepţia perioadei de efort fizic intens, este obligatorie purtarea măştii 
(medicale/nonmedicale) în spaţiile comune, care pentru o protecţie eficientă trebuie să 
acopere atât gura, cât şi nasul. 
- Igiena respiratorie este obligatorie (tuse şi strănut în plica cotului sau în batista de unică 
folosinţă, care va fi aruncată imediat la coşul de gunoi). 
- Este recomandată evitarea atingerii feţei cu mâinile neigienizate. 
- Spălatul regulat al mâinilor este preferabil portului de mănuşi. 

2.Măsuri care privesc organizarea activităţii de pregătire fizică 
- Administratorul unităţilor unde au loc activităţile de pregătire fizică elaborează proceduri 
proprii prin care să asigure respectarea normelor de desfăşurare a activităţii şi împarte 
sarcinile de lucru pentru personalul angajat. 
- Se vor instala panouri informative cu regulile şi indicaţiile guvernamentale privind măsurile 
pentru combaterea răspândirii infecţiei cu COVID-19. 
- Se vor nominaliza prin proceduri proprii persoanele responsabile pentru respectarea 
numărului maxim de persoane admis în fiecare tip de încăpere. Aceste persoane pot fi salariaţi 
ai unităţii. 
- Personalul de curăţenie va desfăşura activităţile de curăţenie şi dezinfecţie conform orarului 
stabilit şi va purta echipament adecvat de protecţie împotriva infectării cu virusul SARS-CoV-
2 (mască, mănuşi). 
- Dispenserele cu produse biocide avizate/autorizate trebuie să fie amplasate la intrare şi în 
alte zone accesibile. 
- Asigurarea unui număr adecvat de coşuri de gunoi închise cu capac acţionat cu pedală, 
pentru colectarea selectivă a deşeurilor, care să fie disponibile în fiecare zonă a bazei. 
- Organizarea spaţiului de pregătire fizică anaerobă (pe aparate) astfel încât să permită 
menţinerea unui spaţiu de siguranţă pentru fiecare persoană de minimum 7 mp 
- Organizarea spaţiului de pregătire fizică aerobică astfel încât să permită menţinerea unui 
spaţiu de siguranţă pentru fiecare persoană de minimum 10 mp 
- Coordonarea administratorilor sălii cu autorităţile de sănătate şi cele locale astfel încât 
asigurarea sănătăţii tuturor participanţilor la activitatea sportivă, dar şi a personalului auxiliar 
să reprezinte obiectivul prioritar 



- Triajul observaţional zilnic la intrarea în sală. Nu se va permite accesul persoanelor care 
prezintă simptome de infecţie respiratorie (tuse, strănut, rinoree, stare generală alterată) şi 
temperatură mai mare de 37,3oC. 
- Plasarea recipientelor cu dezinfectanţi pentru mâini la intrarea în sală 
- Elaborarea planurilor de sănătate şi securitate în muncă, în conformitate cu Ordinul 
ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii nr. 3.577/831/2020 privind 
măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea 
desfăşurării activităţii la locul de muncă în condiţii de securitate şi sănătate în muncă, pe 
perioada stării de alertă 
- În cazul încăperilor climatizate prin recircularea aerului se efectuează nebulizarea o dată pe 
săptămână, în afara programului de lucru, şi se efectuează dezinfecţia instalaţiei de 
climatizare conform instrucţiunilor producătorului. 
- Suprafeţele şi spaţiile comune vor fi dezinfectate frecvent (cel puţin o dată la 4 ore). 
- Asigurarea unei ventilaţii adecvate a tuturor încăperilor sau aerisirea lor periodică, cel puţin 
o dată la 4 ore 

3.Accesul în sala de fitness şi aerobic 
- Accesul utilizatorilor va fi permis doar în urma triajului observaţional şi termometrizării. 
- Utilizatorii sunt informaţi să nu se prezinte în centrele de pregătire dacă prezintă semne 
clinice de viroză respiratorie. 
- Accesul în sală trebuie să se facă numai în baza unei programări prealabile. Programarea 
utilizatorilor trebuie făcută în aşa fel încât să permită suficient timp pentru igienizarea 
periodică a sălii, dar şi pentru eliberarea vestiarelor, în condiţiile în care şi aici trebuie 
menţinută o distanţă de siguranţă între persoane. 
- Se va ţine o evidenţă nominală a persoanelor care au folosit sala în fiecare interval orar, 
astfel încât să se poată face cu uşurinţă identificarea contacţilor, în eventualitatea depistării 
unui caz de infectare cu COVID-19 printre utilizatorii respectivei săli de fitness sau aerobic. 
- Numărul de persoane care se antrenează la un moment dat va fi limitat în funcţie de 
capacitatea sălii, pentru a se menţine distanţa de siguranţă, astfel încât fiecărei persoane să 
îi revină un spaţiu de 7 mp în cazul exerciţiilor pe aparate şi 10 mp în cazul exerciţiilor de tip 
aerobic. 
- Nu se va permite accesul şi se va recomanda izolarea la domiciliu în cazul în care persoana a 
venit în contact cu un caz suspect sau confirmat de infecţie cu virusul SARS-CoV-2. 
- Configurarea locului şi elaborarea procedurii de măsurare a temperaturii corporale şi 
desemnarea unei persoane responsabile cu această procedură 
- Instalarea unui dispenser pentru dezinfectant 
- Digitalizarea practicilor administrative (de evitat utilizarea formularelor de înregistrare pe 
hârtie etc.) 

4.Antrenamentul de fitness şi aerobic în spaţii închise 
- Utilizatorii sălilor de fitness şi aerobic vor fi instruiţi să îşi spele mâinile înainte şi după 
terminarea antrenamentului. 
- În cazul sălilor de fitness se va evita utilizarea aparatelor în regim de circuit şi se va încuraja 
utilizarea unui singur tip de aparat în cadrul aceleiaşi sesiuni de antrenament. 
- Se delimitează spaţiile de exerciţii, cu menţinerea distanţei fizice de minimum 1,5 m între 
oricare două persoane şi asigurarea unui spaţiu de minimum 7 mp/persoană în cazul 
exerciţiilor anaerobe (pe aparate), respectiv de 2 m între oricare două persoane şi asigurarea 
unui spaţiu de minimum 10 mp/persoană în cazul exerciţiilor de tip aerobic. Se va asigura 
aceeaşi distanţă inclusiv între sportiv şi personalul tehnic (antrenor, medic etc.). 



- Aparatele sportive vor fi dezinfectate înainte şi după fiecare utilizator 
- Curăţarea şi dezinfecţia zonei cât mai des posibil 
- Cu excepţia perioadei de desfăşurare a activităţilor fizice intense, purtarea măştii este 
obligatorie pe toată durata prezenţei în sală. 

5.Măsuri care trebuie luate după antrenament 
- Se interzice folosirea în comun a duşurilor, saunei şi altor zone cu risc mare de transmitere 
a virusului. 
- După terminarea antrenamentului se are în vedere intrarea eşalonată la vestiare, cu evitarea 
aglomeraţiei şi menţinerea distanţării, respectând un spaţiu de 4 mp pentru fiecare persoană. 
- Vânzarea şi/sau oferirea de gustări/băuturi în regim de autoservire nu este permisă; prin 
excepţie, se permite funcţionarea automatelor de băuturi răcoritoare şi mâncare ambalată. 
- Vestiarele trebuie să fie prevăzute cu materiale de curăţenie şi dezinfecţie a mâinilor (apă, 
săpun, produse biocide avizate/autorizate) şi vor fi curăţate şi dezinfectate înainte şi după 
fiecare utilizare. 

(C)Proceduri în cazul apariţiei unei suspiciuni de infectare cu SARS-CoV-2 în centrul de 
pregătire 
În cazul în care se constată simptome de infecţie respiratorie la o persoană aflată în sala de 
fitness si aerobic: 
a)izolarea imediată şi organizarea transportului individual al acestuia la domiciliu şi 
contactarea medicului de familie; 
b)aerisirea, curăţenia şi dezinfecţia spaţiilor în care acesta s-a aflat; 

c)echipamentul de protecţie al personalului de curăţenie se aruncă imediat după terminare 
în saci de gunoi individuali. Încăperea în care respectiva persoană a petrecut timp îndelungat 
se închide şi se aeriseşte timp de 24 de ore. 
În cazul în care o persoană care participă la activitatea de antrenament este 
suspectă/confirmată cu COVID-19 se realizează operaţiuni de dezinfecţie a încăperilor 
respective de către unităţi de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare autorizate. 
 

13 iulie 2020 

√ ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 9 iulie 2020 privind modificarea şi completarea 
unor acte normative cu impact în domeniul achiziţiilor publice, publicată în Monitorul 
Oficial nr. 614 din data de 13 iulie 2020 
→Legea nr. 98/2016, se modifică şi se completează după cum urmează: 

1.La articolul 3 alineatul (1), după litera ee) se introduce o nouă literă, litera ee1), cu 
următorul cuprins: 
"ee1) mecanism informatic pentru proceduri simplificate - facilitate tehnică implementată în 
SEAP pentru derularea procedurilor simplificate;" 

2.La articolul 7 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"Art. 7 
(1) Autoritatea contractantă are obligaţia publicării unui anunţ de participare şi/sau de 
atribuire în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în cazul achiziţiilor a căror valoare estimată, 
fără TVA, este egală sau mai mare decât următoarele praguri valorice:" 

3.La articolul 31, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"(3) Prevederile alin. (1) se aplică şi atunci când o persoană juridică controlată care are 
calitatea de autoritate contractantă atribuie un contract autorităţii contractante care o 



controlează sau unei alte persoane juridice controlate de aceeaşi autoritate contractantă, sub 
condiţia să nu existe participare privată directă la capitalul persoanei juridice căreia i se 
atribuie contractul, cu excepţia formelor de participare a capitalului privat care nu oferă 
controlul sau dreptul de veto, dar a căror existenţă este necesară potrivit dispoziţiilor legale, 
în conformitate cu tratatele, şi care nu exercită o influenţă determinantă asupra persoanei 
juridice controlate." 

4.La articolul 57, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"Art. 57 
(1) Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei legi sau dispoziţiilor legale privind 
liberul acces la informaţiile de interes public ori ale altor acte normative care reglementează 
activitatea autorităţii contractante, autoritatea contractantă are obligaţia de a nu dezvălui 
informaţiile din propunerea tehnică, elementele din propunerea financiară şi/sau 
fundamentări/justificări de preţ/cost transmise de operatorii economici indicate şi dovedite 
de aceştia ca fiind confidenţiale întrucât sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau 
comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Caracterul confidenţial 
se aplică doar asupra datelor/informaţiilor indicate şi dovedite ca fiind date cu caracter 
personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate 
intelectuală." 

5.La articolul 57, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul 
cuprins: 
"(4) Operatorii economici indică şi dovedesc în cuprinsul ofertei care informaţii din 
propunerea tehnică, elemente din propunerea financiară şi/sau fundamentări/justificări de 
preţ/cost sunt confidenţiale întrucât sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau 
comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Informaţiile indicate 
de operatorii economici din propunerea tehnică, elemente din propunerea financiară şi/sau 
fundamentări/justificări de preţ/cost ca fiind confidenţiale trebuie să fie însoţite de dovada 
care le conferă caracterul de confidenţialitate, dovadă ce devine anexă la ofertă, în caz contrar 
nefiind aplicabile prevederile alin. (1)." 
6.La articolul 68, alineatul (2) se abrogă. 

7.Articolul 111 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"Art. 111 
(1) Procedura de atribuire prevăzută la art. 68 alin. (1) lit. h), aplicabilă în cazul serviciilor 
sociale şi al altor servicii specifice prevăzute în anexa nr. 2, este o procedură proprie, 
autoritatea contractantă având obligaţia respectării principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2). 
(2) În aplicarea dispoziţiilor alin. (1), în cazul achiziţiilor a căror valoare estimată este egală 
sau mai mare decât pragul valoric prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. d), autoritatea contractantă 
are următoarele obligaţii suplimentare: 
a) de a-şi face cunoscută intenţia de a achiziţiona respectivele servicii fie prin publicarea unui 
anunţ de participare, fie prin intermediul unui anunţ de intenţie valabil în mod continuu; 
b) de a publica un anunţ de atribuire a contractului. 
(3) Anunţurile prevăzute la alin. (2) se publică cu respectarea formularului standard stabilit de 
Comisia Europeană în temeiul dispoziţiilor art. 51 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 şi conţin informaţiile prevăzute în anexa V, respectiv în partea H, I sau 
J din respectiva directivă. 
(4) Alternativ publicării unor anunţuri de atribuire individuale, autoritatea contractantă are 
dreptul de a grupa trimestrial anunţurile de atribuire prevăzute la alin. (2) lit. b), caz în care 



autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare anunţurile de atribuire 
astfel grupate în termen de 30 de zile de la încheierea fiecărui trimestru. 
(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi alin. (2) lit. a), în cazurile şi condiţiile prevăzute 
la art. 104, autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără 
publicare prealabilă pentru achiziţia de servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în 
anexa nr. 2, a căror valoare estimată este egală sau mai mare decât pragul valoric prevăzut la 
art. 7 alin. (1) lit. d); obligaţia prevăzută la alin. (2) lit. b) rămâne aplicabilă. 
(6) Criteriile de atribuire utilizate pentru atribuirea contractelor de achiziţie 
publică/acordurilor-cadru având ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în 
anexa nr. 2, şi a căror valoare estimată este egală sau mai mare decât pragul valoric prevăzut 
la art. 7 alin. (1) lit. d) sunt cel mai bun raport calitate-preţ sau cel mai bun raport calitate-
cost, prevăzute la art. 187 alin. (3) lit. c) şi d) ţinându-se seama de criteriile de calitate şi de 
sustenabilitate ale serviciilor sociale." 

8.La articolul 113, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"Art. 113 
(1) Autoritatea contractantă aplică procedura simplificată în condiţiile prevăzute la art. 7 alin. 
(2)." 

9.După articolul 113 se introduce un nou articol, articolul 1131, cu următorul cuprins: 
"Art. 1131 
(1) Autorităţile contractante aplică mecanismul informatic pentru proceduri simplificate, cu 
respectarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2). 
(2) Mecanismul informatic prevăzut la alin. (1) constă în acordarea accesului autorităţilor 
contractante concomitent la toate documentele depuse de ofertanţi în SEAP." 

10.La articolul 140, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu 
următorul cuprins: 
"(21) Măsurile adoptate în conformitate cu alin. (2) se justifică în raportul procedurii prevăzut 
la art. 216 alin. (1)." 

11.Articolul 165 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"Art. 165 
(1) Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire orice operator economic 
despre care: 
a) fie are cunoştinţă că şi-a încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a 
contribuţiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotărâre 
judecătorească sau decizie administrativă având caracter definitiv şi obligatoriu în 
conformitate cu legea statului în care respectivul operator economic este înfiinţat sau cu cele 
ale statului membru al autorităţii contractante; 
b) fie poate demonstra prin orice mijloace adecvate că respectivul operator economic şi-a 
încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general 
consolidat. 
(2) Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire dacă, anterior deciziei de 
excludere, îşi îndeplineşte obligaţiile prin plata impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la 
bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalităţi de stingere a acestora sau 
beneficiază, în condiţiile legii, de eşalonarea acestora ori de alte facilităţi în vederea plăţii 
acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi ori penalităţi de întârziere acumulate sau 
a amenzilor." 

12.La articolul 167, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu 
următorul cuprins: 



"(71) Înainte ca autoritatea contractantă să excludă din procedură un candidat/ofertant care 
se află în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. f), aceasta trebuie să îi acorde respectivului 
candidat/ofertant posibilitatea de a demonstra că implicarea sa în pregătirea procedurii de 
achiziţie nu poate denatura concurenţa." 

13.La articolul 171, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (31) şi (32), cu 
următorul cuprins: 
"(31) Autoritatea contractantă evaluează măsurile luate de operatorii economici şi dovedite 
în conformitate cu prevederile alin. (3), ţinând seama de gravitatea şi circumstanţele 
particulare ale infracţiunii sau abaterii avute în vedere. 
(32) În cazul în care măsurile prevăzute la alin. (31) sunt considerate insuficiente de către 
autoritatea contractantă, aceasta transmite operatorului economic o expunere a motivelor 
care au condus la luarea deciziei de excludere a acestuia din procedura de atribuire." 

14.La articolul 196, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu 
următorul cuprins: 
"(21) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1) şi (2), în cazul procedurilor simplificate, autoritatea 
contractantă solicită ofertantului clasat pe primul loc documentele justificative care dovedesc 
informaţiile cuprinse în DUAE numai după întocmirea clasamentului, stabilind un termen de 
5 zile lucrătoare pentru prezentarea acestor documente, cu posibilitatea de prelungire cu 
maximum 5 zile lucrătoare, la solicitarea motivată a ofertantului respectiv." 

15.La articolul 207, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
"(2) În cazul în care autoritatea contractantă nu poate încheia contractul/acordul-cadru cu 
ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare, din cauza faptului că ofertantul 
în cauză se află într-o situaţie de forţă majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa 
contractul/acordul-cadru, autoritatea contractantă are obligaţia să declare câştigătoare 
oferta clasată pe locul următor, în condiţiile în care aceasta există şi este admisibilă. 
(3) În cazul în care, în situaţia prevăzută la alin. (2), nu există o ofertă clasată pe locul următor 
admisibilă, sunt aplicabile dispoziţiile art. 212 alin. (1) lit. e)." 

16.La articolul 209, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu 
următorul cuprins: 
"(11) În cazul procedurilor simplificate organizate pentru atribuirea contractelor din cadrul 
proiectelor de infrastructură finanţate din fonduri europene, în situaţia în care informaţiile 
sau documentele prezentate de către operatorii economici sunt incomplete sau eronate sau 
în situaţia în care lipsesc anumite documente, autoritatea contractantă are dreptul de a 
solicita ofertanţilor/candidaţilor, de regulă, cel mult de două ori în cursul procesului de 
evaluare, clarificări/ completări ale documentelor prezentate de aceştia în cadrul ofertelor 
sau solicitărilor de participare, cu respectarea principiilor tratamentului egal şi al 
transparenţei." 

17.La articolul 212 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"e) dacă contractul/acordul-cadru nu poate fi încheiat cu ofertantul a cărui ofertă a fost 
stabilită câştigătoare din cauza faptului că ofertantul în cauză se află într-o situaţie de forţă 
majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa contractul/acordul-cadru şi nu există o 
ofertă clasată pe locul următor admisibilă." 

18.La articolul 214, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"(3) Autoritatea contractantă întocmeşte raportul procedurii într-un termen care să nu 
depăşească: 
a) 60 de zile lucrătoare, pentru procedurile prevăzute la art. 68 alin. (1) lit. a), b), e) şi g), de la 
data-limită de depunere a ofertelor/ofertelor iniţiale/proiectelor; 



b) 20 de zile lucrătoare, pentru procedurile prevăzute la art. 68 alin. (1) lit. f) şi i), de la data-
limită de depunere a ofertelor; 
c) 100 de zile lucrătoare, pentru procedurile prevăzute la art. 68 alin. (1) lit. c) şi d), de la data-
limită de depunere a ofertelor." 

19.La articolul 214, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4)-(6), cu 
următorul cuprins: 
"(4) Autoritatea contractantă întocmeşte raportul intermediar aferent procedurilor prevăzute 
la art. 68 alin. (1) lit. b), c), d) şi e) într-un termen care să nu depăşească 20 de zile lucrătoare 
de la data-limită de depunere a solicitărilor de participare. 
(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), în cazuri temeinic justificate şi cu aprobarea 
conducătorului autorităţii contractante, termenul de întocmire a raportului procedurii se 
poate prelungi o singură dată, cu un termen ce nu poate depăşi 80 de zile lucrătoare, 
aducându-se la cunoştinţa operatorilor economici implicaţi în procedură în termen de cel mult 
două zile lucrătoare de la expirarea termenului iniţial de evaluare. 
(6) În cazul în care, ca urmare a unei decizii emise de Consiliul Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor/instanţa de judecată, autoritatea contractantă este obligată să anuleze un 
act/să emită un act/să adopte măsurile necesare restabilirii legalităţii, termenul în care 
autoritatea contractantă duce la îndeplinire decizia nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de 
la data comunicării acesteia." 

20.La articolul 216, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu 
următorul cuprins: 
"(11) Raportul intermediar şi raportul procedurii se publică în SEAP, semnate cu semnătură 
electronică calificată, în aceeaşi zi cu transmiterea comunicării prevăzute la art. 215 alin. (1), 
fără referire la informaţiile pe care operatorul economic le precizează şi probează ca fiind 
confidenţiale sau protejate de un drept de proprietate intelectuală." 

21.La articolul 217, alineatele (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
"(5) Accesul persoanelor la dosarul achiziţiei publice potrivit alin. (4) se realizează cu 
respectarea termenelor şi procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul 
acces la informaţiile de interes public şi nu poate fi restricţionat decât în măsura în care aceste 
informaţii din cadrul propunerilor tehnice, propunerilor financiare şi/sau 
fundamentările/justificările de preţ/cost au fost declarate şi probate conform art. 57 alin. (4) 
ca fiind confidenţiale, potrivit legii. 
(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), după comunicarea rezultatului procedurii de 
atribuire, autoritatea contractantă este obligată să permită, la cerere, într-un termen care nu 
poate depăşi o zi lucrătoare de la data primirii cererii, accesul neîngrădit al oricărui 
ofertant/candidat la raportul procedurii de atribuire şi la informaţiile care nu fac parte din 
propunerile tehnice, propunerile financiare şi/sau fundamentările/justificările de preţ/cost. 
Autoritatea contractantă este obligată să permită, la cerere, într-un termen care nu poate 
depăşi o zi lucrătoare de la data primirii cererii, accesul neîngrădit al oricărui 
ofertant/candidat şi la informaţiile din cadrul propunerilor tehnice şi/sau la 
fundamentările/justificările de preţ/cost care nu au fost declarate şi probate de către 
ofertanţi ca fiind confidenţiale." 

22.La articolul 221, alineatele (6) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
"(6) Autorităţile contractante care modifică un contract de achiziţie publică/acord-cadru în 
situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) au obligaţia de a publica un anunţ în acest sens în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu respectarea formularului standard stabilit de Comisia 



Europeană în temeiul dispoziţiilor art. 51 din Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European 
şi a Consiliului din 26 februarie 2014. 
(7) În sensul alin. (1) lit. e), modificarea unui contract sau a unui acord-cadru, pe durata sa, 
este considerată a fi substanţială doar atunci când prin această modificare contractul sau 
acordul-cadru prezintă caracteristici care diferă în mod substanţial de cele ale documentului 
iniţial. Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), o modificare a unui contract de achiziţie 
publică/acord-cadru, pe durata sa, este considerată modificare substanţială atunci când este 
îndeplinită cel puţin una dintre următoarele condiţii: 
a) modificarea introduce condiţii care, dacă ar fi fost incluse în procedura de atribuire iniţială, 
ar fi permis selecţia altor candidaţi decât cei selectaţi iniţial sau acceptarea unei alte oferte 
decât cea acceptată iniţial sau ar fi atras şi alţi participanţi la procedura de atribuire; 
b) modificarea schimbă echilibrul economic al contractului de achiziţie publică/acordului-
cadru în favoarea contractantului într-un mod care nu a fost prevăzut în contractul de achiziţie 
publică/acordul-cadru iniţial; 
c) modificarea extinde în mod considerabil obiectul contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru; 
d) un nou contractant înlocuieşte contractantul iniţial, în alte cazuri decât cele prevăzute la 
alin. (1) lit. d)." 

23.La articolul 221 alineatul (1) litera f), partea introductivă se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
"f) fără a exista nevoia de a verifica dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (7) lit. a)-
d), atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:" 

24.După articolul 222 se introduce un nou articol, articolul 2221, cu următorul cuprins: 
"Art. 2221 
(1) Autorităţile contractante publică în secţiunea dedicată din SEAP toate modificările 
contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru, astfel încât să rezulte durata şi preţul final 
la finalizarea sau încetarea acestora. 
(2) Prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi se stabilesc condiţiile de publicare 
a modificărilor contractuale prevăzute la alin. (1)." 

25.La articolul 224 alineatul (1), litera l) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"l) încălcarea prevederilor art. 214 şi art. 215 alin. (1) şi (2)." 

26.La articolul 227, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"Art. 227 
(1) Sancţiunea contravenţională se aplică autorităţii contractante, care poate dispune 
adoptarea de măsuri împotriva persoanei/persoanelor implicate în derularea achiziţiei 
publice ce a făcut obiectul contravenţiei." 

27.După articolul 234 se introduce un nou articol, articolul 2341, cu următorul cuprins: 
"Art. 2341 
(1) În perioada derulării proceselor de achiziţii ale contractelor din cadrul proiectelor de 
infrastructură finanţate din fonduri europene, autorităţile contractante pot angaja experţi, pe 
perioadă determinată, cu contract individual de muncă, în afara organigramei aprobate 
potrivit legii, până la cel mult 30% din numărul membrilor comisiei de evaluare, pentru a 
asigura buna desfăşurare a acestora, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 325/2018 
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea condiţiilor de înfiinţare a posturilor 
în afara organigramei şi a criteriilor pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare 
salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanţate din fonduri europene 
nerambursabile. 



(2) Experţii angajaţi potrivit alin. (1) trebuie să deţină calificare de experţi în achiziţii publice 
sau pot fi persoane cu calificare şi experienţă relevante în domeniul obiectului achiziţiei." 

Art. II 
Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 391 din 23 mai 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum urmează: 

1.La articolul 3 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera f1), cu următorul 
cuprins: 
"f1) mecanism informatic pentru proceduri simplificate: - facilitate tehnică implementată în 
Sistemul electronic de achiziţii publice pentru derularea procedurilor simplificate;" 

2.La articolul 12 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"Art. 12 
(1) Entitatea contractantă are obligaţia publicării unui anunţ de participare şi/sau de atribuire 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în cazul achiziţiilor a căror valoare estimată, fără TVA, 
este egală sau mai mare decât următoarele praguri valorice:" 

3.La articolul 37 alineatul (3), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul 
cuprins: 
"f) servicii de certificare şi autentificare a documentelor care sunt prestate de notari publici 
potrivit dispoziţiilor legale." 

4.La articolul 47, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"(3) Prevederile alin. (1) se aplică şi atunci când o persoană juridică controlată care are 
calitatea de entitate contractantă atribuie un contract entităţii contractante care o 
controlează sau unei alte persoane juridice controlate de aceeaşi entitate contractantă, sub 
condiţia să nu existe participare privată directă la capitalul persoanei juridice căreia i se 
atribuie contractul, cu excepţia formelor de participare a capitalului privat care nu oferă 
controlul sau dreptul de veto, dar a căror existenţă este necesară potrivit dispoziţiilor legale, 
în conformitate cu tratatele, şi care nu exercită o influenţă determinantă asupra persoanei 
juridice controlate." 

5.La articolul 70, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"Art. 70 
(1) Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei legi sau dispoziţiilor legale privind 
liberul acces la informaţiile de interes public ori ale altor acte normative care reglementează 
activitatea entităţii contractante, entitatea contractantă are obligaţia de a nu dezvălui 
informaţiile din propunerea tehnică, elementele din propunerea financiară şi/sau 
fundamentări/justificări de preţ/cost transmise de operatorii economici indicate şi dovedite 
de aceştia ca fiind confidenţiale, întrucât sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau 
comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Caracterul confidenţial 
se aplică doar asupra datelor/informaţiilor indicate şi dovedite ca fiind date cu caracter 
personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate 
intelectuală." 

6.La articolul 70, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul 
cuprins: 
"(4) Operatorii economici indică şi dovedesc în cuprinsul ofertei care informaţii din 
propunerea tehnică şi/sau fundamentări/justificări de preţ/cost sunt confidenţiale întrucât 
sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept 
de proprietate intelectuală. Informaţiile indicate de operatorii economici din propunerea 
tehnică, elementele din propunerea financiară şi/sau fundamentări/justificări de preţ/cost ca 



fiind confidenţiale trebuie să fie însoţite de dovada care le conferă caracterul de 
confidenţialitate, dovadă ce devine anexă la ofertă, în caz contrar nefiind aplicabile 
prevederile alin. (1)." 
7.La articolul 82, alineatul (11) se abrogă. 

8.Articolul 124 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"Art. 124 
(1) Procedura de atribuire prevăzută la art. 82 alin. (1) lit. h), aplicabilă în cazul serviciilor 
sociale şi al altor servicii specifice prevăzute în anexa nr. 2, este o procedură proprie, entitatea 
contractantă având obligaţia respectării principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2). 
(2) În aplicarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (1), în cazul achiziţiilor a căror valoare estimată 
este egală sau mai mare decât pragul valoric prevăzut la art. 12 alin. (1) lit. c), entitatea 
contractantă are următoarele obligaţii suplimentare: 
a) de a-şi face cunoscută intenţia de a achiziţiona respectivele servicii fie prin publicarea unui 
anunţ de participare, fie prin intermediul unui anunţ orientativ periodic, care se publică în 
mod continuu, fie prin intermediul unui anunţ privind existenţa unui sistem de calificare, care 
se publică în mod continuu; 
b) de a publica un anunţ de atribuire a contractului. 
(3) Anunţurile prevăzute la alin. (2) se publică cu respectarea formularelor-standard stabilite 
de Comisia Europeană în temeiul dispoziţiilor art. 71 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 şi conţin informaţiile prevăzute în 
anexa XVIII, respectiv în partea A, B, C sau D din respectiva directivă. 
(4) Alternativ publicării unor anunţuri de atribuire individuale, entitatea contractantă are 
dreptul de a grupa trimestrial anunţurile de atribuire prevăzute la alin. (2) lit. b), caz în care 
entitatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare anunţurile de atribuire 
astfel grupate în termen de 30 de zile de la încheierea fiecărui trimestru. 
(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi alin. (2) lit. a), în cazurile şi condiţiile prevăzute 
la art. 117, entitatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără invitaţie 
prealabilă la o procedură concurenţială de ofertare pentru achiziţia de servicii sociale şi alte 
servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2, a căror valoare estimată este egală sau mai mare 
decât pragul valoric prevăzut la art. 12 alin. (1) lit. c); obligaţia prevăzută la alin. (2) lit. b) 
rămâne aplicabilă. 
(6) Criteriul de atribuire utilizat pentru atribuirea contractelor sectoriale/acordurilor-cadru 
având ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2, şi cu o valoare 
estimată egală sau mai mare decât pragul valoric prevăzut la art. 12 alin. (1) lit. c) este cel mai 
bun raport calitate-preţ sau cel mai bun raport calitate-cost, prevăzute la art. 209 alin. (3) lit. 
c) şi d), ţinându-se seama de criteriile de calitate şi de sustenabilitate ale serviciilor sociale." 

9.La articolul 126, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"Art. 126 
(1) Entităţile contractante prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi b) aplică procedura simplificată 
în condiţiile prevăzute la art. 12 alin. (2)." 

10.După articolul 126 se introduce un nou articol, articolul 1261, cu următorul cuprins: 
"Art. 1261 
(1) Entităţile contractante aplică mecanismul informatic pentru proceduri simplificate, cu 
respectarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2). 



(2) Mecanismul informatic prevăzut la alin. (1) constă în acordarea accesului entităţilor 
contractante concomitent la toate documentele depuse de ofertanţi în SEAP." 

11.La articolul 149, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu 
următorul cuprins: 
"(21) Măsurile adoptate în conformitate cu alin. (2) se justifică în raportul procedurii prevăzut 
de art. 230 alin. (1)." 

12.Articolul 178 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"Art. 178 
(1) Entitatea contractantă exclude din procedura de atribuire orice operator economic despre 
care: 
a) fie are cunoştinţă că şi-a încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a 
contribuţiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotărâre 
judecătorească sau decizie administrativă având caracter definitiv şi obligatoriu în 
conformitate cu legea statului în care respectivul operator economic este înfiinţat, sau cu cele 
ale statului membru al autorităţii contractante; 
b) fie poate demonstra prin orice mijloace adecvate că respectivul operator economic şi-a 
încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general 
consolidat. 
(2) Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire dacă, anterior deciziei de 
excludere, îşi îndeplineşte obligaţiile prin plata impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la 
bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalităţi de stingere a acestora sau 
beneficiază, în condiţiile legii, de eşalonarea acestora ori de alte facilităţi în vederea plăţii 
acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi ori penalităţi de întârziere acumulate sau 
a amenzilor." 

13.La articolul 180, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu 
următorul cuprins: 
"(51) Înainte ca entitatea contractantă să excludă din procedură un candidat/ofertant care se 
află în situaţia prevăzută de art. 180 alin. (1) lit. f), aceasta trebuie să îi acorde respectivului 
candidat/ofertant posibilitatea de a demonstra că implicarea sa în pregătirea procedurii de 
achiziţie nu poate denatura concurenţa." 

14.La articolul 184, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (31) şi (32), cu 
următorul cuprins: 
"(31) Entitatea contractantă evaluează măsurile luate de operatorii economici şi dovedite în 
conformitate cu alin. (3), ţinând seama de gravitatea şi circumstanţele particulare ale 
infracţiunii sau abaterii avute în vedere. 
(32) În cazul în care măsurile prevăzute la alin. (31) sunt considerate insuficiente de către 
entitatea contractantă, aceasta transmite operatorului economic o expunere a motivelor care 
au condus la luarea deciziei de excludere a acestuia din procedura de atribuire." 

15.La articolul 205, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu 
următorul cuprins: 
"(21) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1) şi (2), în cazul procedurilor simplificate, entitatea 
contractantă solicită ofertantului clasat pe primul loc documentele justificative care dovedesc 
informaţiile cuprinse în DUAE numai după întocmirea clasamentului, stabilind un termen de 
5 zile lucrătoare pentru prezentarea acestor documente, cu posibilitatea de prelungire cu 
maximum 5 zile lucrătoare la solicitarea motivată a ofertantului respectiv." 

16.La articolul 219, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 



"(2) În cazul în care entitatea contractantă nu poate încheia contractul/acordul-cadru cu 
ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare, din cauza faptului că ofertantul 
în cauză se află într-o situaţie de forţă majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa 
contractul/acordul-cadru, autoritatea contractantă are obligaţia să declare câştigătoare 
oferta clasată pe locul următor, în condiţiile în care aceasta există şi este admisibilă. 
(3) În cazul în care, în situaţia prevăzută la alin. (2), nu există o ofertă clasată pe locul următor 
admisibilă, sunt aplicabile dispoziţiile art. 225 alin. (1) lit. e)." 

17.La articolul 221, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu 
următorul cuprins: 
"(11) În cazul procedurilor simplificate organizate pentru atribuirea contractelor din cadrul 
proiectelor de infrastructură finanţate din fonduri europene, în situaţia în care informaţiile 
sau documentele prezentate de către operatorii economici sunt incomplete sau eronate sau 
în situaţia în care lipsesc anumite documente, entitatea contractantă are dreptul de a solicita 
ofertanţilor/candidaţilor, de regulă, cel mult de două ori în cursul procesului de evaluare 
clarificări/completări ale documentelor prezentate de aceştia în cadrul ofertelor sau 
solicitărilor de participare, cu respectarea principiilor tratamentului egal şi al transparenţei." 

18.La articolul 225 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"e) dacă contractul/acordul-cadru nu poate fi încheiat cu ofertantul a cărui ofertă a fost 
stabilită câştigătoare din cauza faptului că ofertantul în cauză se află într-o situaţie de forţă 
majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa contractul/acordul-cadru şi nu există o 
ofertă clasată pe locul următor admisibilă." 

19.La articolul 227, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"(3) Entitatea contractantă întocmeşte raportul procedurii într-un termen care să nu 
depăşească: 
a) 60 de zile lucrătoare pentru procedurile prevăzute la art. 82 alin. (1) lit. a), b), e) şi g), de la 
data-limită de depunere a ofertelor/ofertelor iniţiale/proiectelor; 
b) 20 de zile lucrătoare pentru procedurile prevăzute la art. 82 alin. (1) lit. f) şi i) de la data-
limită de depunere a ofertelor; 
c) 100 de zile lucrătoare pentru procedurile prevăzute la art. 82 alin. (1) lit. c) şi d), de la data-
limită de depunere a ofertelor." 

20.La articolul 227, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4)-(6), cu 
următorul cuprins: 
"(4) Entitatea contractantă întocmeşte raportul intermediar aferent procedurilor prevăzute 
la art. 82 alin. (1) lit. b), c), d) şi e) într-un termen care să nu depăşească 20 de zile lucrătoare 
de la data-limită de depunere a solicitărilor de participare. 
(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), în cazuri temeinic justificate şi cu aprobarea 
conducătorului entităţii contractante, termenul de întocmire a raportului procedurii se poate 
prelungi o singură dată, cu maximum 80 de zile lucrătoare, aducându-se la cunoştinţa 
operatorilor economici implicaţi în procedură în cel mult două zile lucrătoare de la expirarea 
termenului iniţial de evaluare. 
(6) În cazul în care, ca urmare a unei decizii emise de Consiliul Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor/instanţa de judecată, entitatea contractantă este obligată să anuleze un act/să 
emită un act/să adopte măsurile necesare restabilirii legalităţii, termenul în care entitatea 
contractantă duce la îndeplinire decizia nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data 
comunicării acesteia." 

21.La articolul 230, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu 
următorul cuprins: 



"(11) Raportul intermediar şi raportul procedurii se publică în SEAP, semnate cu semnătură 
electronică calificată, în aceeaşi zi cu transmiterea comunicării prevăzute la art. 228 alin. (1), 
fără referire la informaţiile pe care operatorul economic le precizează şi probează ca fiind 
confidenţiale sau protejate de un drept de proprietate intelectuală." 

22.La articolul 231, alineatele (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
"(5) Accesul persoanelor la dosarul achiziţiei sectoriale potrivit alin. (4) se realizează cu 
respectarea termenelor şi procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul 
acces la informaţiile de interes public şi nu poate fi restricţionat decât în măsura în care aceste 
informaţii din cadrul propunerilor tehnice, propunerilor financiare şi/sau 
fundamentările/justificările de preţ/cost au fost declarate şi probate conform art. 70 alin. (4), 
ca fiind confidenţiale, potrivit legii. 
(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), după comunicarea rezultatului procedurii de 
atribuire, entitatea contractantă este obligată să permită, la cerere, într-un termen care nu 
poate depăşi o zi lucrătoare de la data primirii cererii, accesul neîngrădit al oricărui 
ofertant/candidat la raportul procedurii de atribuire şi la informaţiile care nu fac parte din 
propunerile tehnice, propunerile financiare şi/sau fundamentările/justificările de preţ/cost. 
Autoritatea contractantă este obligată să permită, la cerere, într-un termen care nu poate 
depăşi o zi lucrătoare de la data primirii cererii, accesul neîngrădit al oricărui 
ofertant/candidat şi la informaţiile din cadrul propunerilor tehnice şi/sau la 
fundamentările/justificările de preţ/cost care nu au fost declarate şi probate de către 
ofertanţi ca fiind confidenţiale." 

23.Articolul 239 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"Art. 239 
Entităţile contractante care modifică un contract sectorial/acord-cadru în cazurile prevăzute 
la art. 237 şi 238 au obligaţia de a publica un anunţ în acest sens în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene, cu respectarea formularului-standard stabilit de Comisia Europeană în temeiul 
dispoziţiilor art. 71 din Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 
februarie 2014." 

24.După articolul 239 se introduce un nou articol, articolul 2391, cu următorul cuprins: 
"Art. 2391 
(1) Entitatea contractantă publică în secţiunea dedicată din SEAP toate modificările 
contractelor de achiziţie sectorială/acordurilor-cadru, astfel încât să rezulte durata şi preţul 
final la finalizarea sau încetarea acestora. 
(2) Prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi se stabilesc condiţiile de publicare 
a modificărilor contractuale prevăzute la alin. (1)." 

25.La articolul 240, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"(3) În sensul alin. (2), modificarea unui contract sau a unui acord-cadru, pe durata sa, este 
considerată a fi substanţială atunci când, prin această modificare, contractul sau acordul-
cadru prezintă caracteristici care diferă în mod substanţial de cele ale documentului iniţial. 
Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1) şi ale art. 236-238, o modificare a unui contract 
sectorial/acord-cadru, pe durata sa, este considerată modificare substanţială atunci când este 
îndeplinită cel puţin una dintre următoarele condiţii: 
a) modificarea introduce condiţii care, dacă ar fi fost incluse în procedura de atribuire iniţială, 
ar fi permis selecţia altor candidaţi decât cei selectaţi iniţial sau acceptarea unei alte oferte 
decât cea acceptată iniţial sau ar fi atras şi alţi participanţi la procedura de atribuire; 



b) modificarea schimbă echilibrul economic al contractului sectorial/acordului-cadru în 
favoarea contractantului într-un mod care nu a fost prevăzut în contractul sectorial/acordul-
cadru iniţial; 
c) modificarea extinde în mod considerabil obiectul contractului sectorial/acordului-cadru; 
d) un nou contractant înlocuieşte contractantul iniţial, în alte cazuri decât cele prevăzute la 
alin. (1)." 

26.La articolul 241 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"Art. 241 
(1) Fără a exista nevoia de a verifica dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 240 alin. 
(3) literele a)-d), contractele sectoriale şi acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea 
unei noi proceduri de atribuire, atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele 
condiţii:" 

27.La articolul 245 alineatul (2), litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"j) încălcarea prevederilor art. 227 şi art. 228 alin. (1)-(2);" 

28.La articolul 248, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"Art. 248 
(1) Sancţiunea contravenţională se aplică entităţii contractante, care poate dispune 
adoptarea de măsuri împotriva persoanelor/persoanelor implicate în derularea achiziţiei 
publice ce a făcut obiectul contravenţiei." 

29.După articolul 254 se introduce un nou articol, articolul 2541, cu următorul cuprins: 
"Art. 2541 
(1) În perioada derulării proceselor de achiziţie ale contractelor din cadrul proiectelor de 
infrastructură finanţate din fonduri europene, entităţile contractante pot angaja experţi, pe 
perioadă determinată, cu contract individual de muncă, în afara organigramei aprobate 
potrivit legii, până la cel mult 30% din numărul membrilor comisiei de evaluare, pentru a 
asigura buna desfăşurare a acestora, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 325/2018 
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea condiţiilor de înfiinţare a posturilor 
în afara organigramei şi a criteriilor pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare 
salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanţate din fonduri europene 
nerambursabile. 
(2) Experţii angajaţi potrivit alin. (1) trebuie să deţină calificare de experţi în achiziţii publice 
sau pot fi persoane cu calificare şi experienţă relevantă în domeniul obiectului achiziţiei." 

Art. III 
Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 23 mai 2016, cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 
1.La articolul 5 alineatul (1) litera a), la articolul 13 alineatul (1) litera f), la articolul 28 alineatul 
(2), la articolul 36 alineatul (4) litera b), la articolul 36 alineatul (5) literele a) şi b), la articolul 
36 alineatul (6) literele a) şi c), la articolul 42, la articolul 64 alineatul (1) partea introductivă, 
la articolul 65, la alineatul (1) al articolului 70, la alineatul (1) al articolului 79, la articolul 81 
alineatul (1) partea introductivă, la articolul 104, precum şi la capitolul II, sintagma "entităţile 
contractante" se înlocuieşte cu sintagma "autorităţile/entităţile contractante". 
2.La articolul 5 alineatul (1) litera g) şi litera h), la articolul 36 alineatul (4) litera a) şi litera b), 
precum şi la capitolul I secţiunea a 3-a paragraful 2, sintagma "entităţi contractante" se 
înlocuieşte cu sintagma "autorităţi/entităţi contractante". 
3.La articolul 5 alineatul (1) literele m) şi q), la articolul 7 alineatul (1) şi alineatul (2), la articolul 
8, la articolul 12 alineatul (2), la articolul 13 alineatul (1) partea introductivă, la articolul 13 



alineatul (1) litera c), la articolul 13 alineatul (1) şi alineatul (2), la articolul 16 alineatul (1), la 
articolul 18 alineatul (1), alineatul (2) şi alineatul (3), la articolul 19 alineatul (1), alineatul (2), 
alineatul (3) şi alineatul (5), la articolul 25, la articolul 26 litera b), la articolul 28 alineatul (1), 
alineatul (4) şi alineatul (6), la articolul 29 alineatul (2), la articolul 36 alineatul (1) litera a) şi 
litera b), la articolul 40, la articolul 41 alineatul (3), la articolul 45, la articolul 46, la articolul 
47, la articolul 49, la articolul 50 alineatul (1), alineatul (2) şi alineatul (3), la articolul 51 
alineatul (1), alineatul (3) partea introductivă şi litera a), la articolul 51 alineatul (4), alineatul 
(5) şi alineatul (6), la articolul 52, la articolul 53, la articolul 54 alineatul (3), la articolul 55, la 
articolul 56 alineatul (3), la articolul 58 alineatul (1) şi alineatul (3), la articolul 59 alineatul (1), 
alineatul (2), alineatul (4), alineatul (5) şi alineatul (6), la articolul 60, la articolul 61 alineatul 
(3) şi alineatul (5), la articolul 62, la articolul 63, la articolul 66, la articolul 67, la articolul 68 
alineatul (2), la articolul 70 alineatul (3), alineatul (4) şi alineatul (6), la articolul 70 alineatul 
(8) partea introductivă şi litera a), la articolul 71 alineatul (1), alineatul (2) partea introductivă 
şi alineatul (3), la articolul 72 alineatul (1) partea introductivă şi litera a), la articolul 74 
alineatul (1) şi alineatul (4), la articolul 75 alineatul (1) şi alineatul (2), la articolul 76 alineatul 
(3), la articolul 77 alineatul (1), la articolul 78, la articolul 81 alineatul (1) litera a), litera c), 
litera d) şi litera i), la articolul 81 alineatul (2), alineatul (6), alineatul (7) şi alineatul (8), la 
articolul 82 alineatul (2), alineatul (3) şi alineatul (4), la articolul 84 alineatul (2), la articolul 
85, la articolul 86 alineatul (2) litera b) şi alineatul (3), la articolul 87, la articolul 89 alineatul 
(1) partea introductivă şi alineatul (2), la articolul 90, la articolul 91, la articolul 92, articolul 
93 alineatul (4), la articolul 94 alineatul (1), la articolul 96 alineatul (1) şi alineatul (2), la 
articolul 97 alineatul (1) şi alineatul (2), la articolul 98 alineatul (1), la articolul 99, la articolul 
105 alineatul (1) partea introductivă, litera a) şi litera c), la articolul 105 alineatul (2), la 
articolul 109 alineatul (2) şi alineatul (3), la articolul 110 alineatul (1) partea introductivă şi 
alineatul (2) şi la articolul 111 alineatul (1), sintagma "entitatea contractantă" se înlocuieşte 
cu sintagma "autoritatea/entitatea contractantă". 
4.La articolul 5 alineatul (1) literele n), z) şi ee), la articolul 13 alineatul (1) litera b), la articolul 
26 litera a), la articolul 36 alineatul (3), la articolul 41 alineatul (2), la articolul 43, la articolul 
44 alineatul (1) litera d) şi litera e), la articolul 45, la articolul 46 alineatul (1), la articolul 46 
alineatul (3), la articolul 47, la articolul 57 litera b), la articolul 59 alineatul (3), la articolul 61 
alineatul (1), la articolul 70 alineatul (8) litera b), la articolul 76 alineatul (2), la articolul 81 
alineatul (1) literele g) şi h), la articolul 84 alineatul (3), la articolul 93 alineatul (3), la articolul 
98 alineatul (2) şi alineatul (3), la articolul 102 alineatul (2) litera b), la articolul 105 alineatul 
(1) litera c), la articolul 108 şi la articolul 110 alineatul (1) partea introductivă, sintagma 
"entităţii contractante" se înlocuieşte cu sintagma "autorităţii/entităţii contractante". 
5.La alineatul (1) al articolului 7, la articolul 81 alineatul (1) litera f), la alineatul (1) al articolului 
87 şi la articolul 103 litera a), sintagma "entitate contractantă" se înlocuieşte cu sintagma 
"autoritate/entitate contractantă". 
6.La articolul 36 alineatul (5) literele a) şi c), sintagma "entităţilor contractante" se înlocuieşte 
cu sintagma "autorităţilor/entităţilor contractante". 
7.La articolul 36 alineatul (1) partea introductivă şi la alineatul (4) partea introductivă, 
sintagma "entitate contractantă" se înlocuieşte cu sintagma "autoritate contractantă în 
sensul art. 9 sau entitate contractantă". 
8.La articolul 36 alineatul (2), alineatul (4) litera a), alineatul (7) şi alineatul (8), sintagma 
"entitatea contractantă" se înlocuieşte cu sintagma "autoritatea contractantă în sensul art. 9 
sau entitatea contractantă". 

9.La articolul 36, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins. 



"(3) Prevederile alin. (1) se aplică şi atunci când o persoană juridică controlată, care are 
calitatea de autoritate contractantă în sensul art. 9 sau entitate contractantă în sensul art. 10 
alin. (1) lit. a), atribuie o concesiune de lucrări sau o concesiune de servicii autorităţii/entităţii 
contractante care o controlează sau unei alte persoane juridice controlate de aceeaşi 
autoritate/entitate contractantă, cu condiţia să nu existe participare privată directă la 
capitalul persoanei juridice căreia i se atribuie concesiunea de lucrări sau concesiunea de 
servicii, cu excepţia participaţiilor care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror 
existenţă este necesară potrivit dispoziţiilor legale, în conformitate cu tratatele, şi care nu 
exercită o influenţă determinantă asupra persoanei juridice controlate." 
10.La articolul 36 alineatul (5), sintagma "entităţile contractante" se înlocuieşte cu sintagma 
"autorităţile contractante în sensul art. 9 sau entităţile contractante". 
11.La articolul 27 alineatul (1) litera a) şi la alineatul (6) al articolului 36, sintagma "entităţi 
contractante" se înlocuieşte cu sintagma "autorităţi contractante în sensul art. 9 sau entităţi 
contractante". 

12.La articolul 41, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"Art. 41 
(1) Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei legi sau dispoziţiilor legale privind 
liberul acces la informaţiile de interes public ori ale altor acte normative care reglementează 
activitatea autorităţii/entităţii contractante, autoritatea/entitatea contractantă are obligaţia 
de a nu dezvălui informaţiile din propunerea tehnică, elementele din propunerea financiară 
şi/sau fundamentări/justificări de preţ/cost transmise de operatorii economici indicate şi 
dovedite de aceştia ca fiind confidenţiale întrucât sunt: date cu caracter personal, secrete 
tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Caracterul 
confidenţial se aplică doar asupra datelor/informaţiilor indicate şi dovedite ca fiind date cu 
caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de 
proprietate intelectuală." 

13.La articolul 41, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul 
cuprins: 
"(4) Operatorii economici indică şi dovedesc în cuprinsul ofertei care informaţii din 
propunerea tehnică, elementele din propunerea financiară şi/sau fundamentări/justificări de 
preţ/cost sunt confidenţiale întrucât sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau 
comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Informaţiile indicate 
de operatorii economici din propunerea tehnică şi/sau fundamentări/justificări de preţ/cost 
ca fiind confidenţiale trebuie să fie însoţite de dovada care le conferă caracterul de 
confidenţialitate, dovadă ce devine anexă la ofertă, în caz contrar nefiind aplicabile 
prevederile alin. (1)." 
14.La alineatul (5) al articolului 51 şi la alineatul (3) al articolului 111, sintagma "autorităţii 
contractante" se înlocuieşte cu sintagma "autorităţii/entităţii contractante". 
15.La alineatul (4) al articolului 71 şi la articolul 89 alineatul (1) litera d), sintagma "autoritatea 
contractantă" se înlocuieşte cu sintagma "autoritatea/entitatea contractantă". 

16.Articolul 80 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"Art. 80 
(1) Autorităţile/Entităţile contractante prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a) exclud din procedura 
de atribuire orice operator economic despre care: 
a) fie au cunoştinţă că şi-a încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a 
contribuţiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotărâre 
judecătorească sau decizie administrativă având caracter definitiv şi obligatoriu în 



conformitate cu legea statului în care respectivul operator economic este înfiinţat sau cu cele 
ale statului membru al autorităţii contractante; 
b) fie pot demonstra prin orice mijloace adecvate că respectivul operator economic şi-a 
încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general 
consolidat. 
(2) Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire dacă, anterior deciziei de 
excludere, îşi îndeplineşte obligaţiile prin plata impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la 
bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalităţi de stingere a acestora sau 
beneficiază, în condiţiile legii, de eşalonarea acestora ori de alte facilităţi în vederea plăţii 
acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi ori penalităţi de întârziere acumulate sau 
a amenzilor. 
(3) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1) şi ale art. 79, în cazuri excepţionale, 
autorităţile/entităţile contractante prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a) au dreptul de a nu 
exclude din procedura de atribuire un operator economic care se află în una dintre situaţiile 
prevăzute la alin. (1) şi la art. 79, pentru motive imperative de interes general, precum 
sănătatea publică sau protecţia mediului. 
(4) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1), un operator economic nu este exclus din procedura 
de atribuire atunci când cuantumul impozitelor, al taxelor şi al contribuţiilor la bugetul general 
consolidat datorate şi restante este mai mic de 10.000 lei." 
17.La articolul 81, alineatul (4) se abrogă. 

18.Articolul 83 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"Art. 83 
Autorităţile/Entităţile contractante prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a) exclud un operator 
economic în orice moment al procedurii de atribuire în care iau cunoştinţă că operatorul 
economic respectiv se află, având în vedere faptele comise sau omise, fie înaintea, fie în cursul 
procedurii, în una dintre situaţiile prevăzute la art. 79 şi art. 80 alin. (1)." 

19.La articolul 84, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (31) şi (32), cu 
următorul cuprins: 
"(31) Autorităţile/Entităţile contractante evaluează măsurile luate de operatorii economici şi 
dovedite în conformitate cu prevederile alin. (3), ţinând seama de gravitatea şi circumstanţele 
particulare ale infracţiunii sau abaterii avute în vedere. 
(32) În cazul în care măsurile prevăzute la alin. (31) sunt considerate insuficiente de către 
autorităţile/entităţile contractante, acestea transmit operatorului economic o expunere a 
motivelor care au condus la luarea deciziei de excludere a acestuia din procedura de 
atribuire." 

20.La articolul 86, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"(2) În sensul alin. (1), criteriile obiective trebuie să aibă legătură directă cu obiectul 
concesiunii de lucrări sau al concesiunii de servicii, nu conferă autorităţii/entităţii 
contractante o libertate de alegere nelimitată şi se pot referi la oricare dintre următoarele: 
a) gradul de preluare a unor riscuri de către concesionar; 
b) nivelul plăţilor actualizate efectuate de către entitatea contractantă; 
c) nivelul tarifelor de utilizare; 
d) modalitatea de execuţie a lucrărilor/prestare a serviciilor bazată pe indicatori de 
performanţă de ordin calitativ, tehnic, funcţional, financiar etc.; 
e) modul de asigurare a protecţiei mediului; 
f) modul de rezolvare a unor probleme sociale; 
g) nivelul redevenţei; 



h) durata concesiunii; 
i) inovarea." 

21.La articolul 87, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu 
următorul cuprins: 
"(3) În situaţia prevăzută la alin. (1), dacă criteriile de atribuire au fost publicate la momentul 
publicării anunţului de concesionare, autoritatea/entitatea contractantă publică un nou 
anunţ de concesionare, cu respectarea termenelor minime menţionate la art. 54 alin. (1). 
(4) Modificarea ordinii criteriilor de atribuire în situaţia prevăzută la alin. (1) nu conduce la 
discriminare." 

22.Articolul 106 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"Art. 106 
Contractele de concesiune pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, 
atunci când modificările, indiferent de valoarea lor, nu sunt substanţiale, respectiv 
contractele modificate nu prezintă caracteristici care diferă în mod substanţial de cele ale 
documentului semnat iniţial. Fără a aduce atingere prevederilor art. 101-105 şi 107, 
modificarea unui contract de concesiune în perioada de valabilitate este considerată 
substanţială atunci când este îndeplinită cel puţin una dintre următoarele condiţii: 
a) modificarea introduce condiţii care, dacă ar fi fost incluse în procedura de atribuire iniţială, 
ar fi permis selecţia altor candidaţi decât cei selectaţi iniţial sau acceptarea unei alte oferte 
decât cea acceptată iniţial sau ar fi atras şi alţi participanţi la procedura de atribuire; 
b) modificarea schimbă echilibrul economic al contractului de concesiune în favoarea 
concesionarului şi/sau alocarea riscurilor între părţi într-un mod care nu a fost prevăzut în 
concesiunea de lucrări sau în concesiunea de servicii iniţială; 
c) modificarea extinde în mod considerabil domeniul de aplicare al concesiunii de lucrări sau 
al concesiunii de servicii; 
d) un nou concesionar înlocuieşte concesionarul iniţial, în alte cazuri decât cele prevăzute la 
art. 105." 

23.La articolul 111, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"(3) Sancţiunea contravenţională se aplică autorităţii/entităţii contractante, care dispune 
adoptarea măsurilor care se impun împotriva persoanei/persoanelor implicate în derularea 
concesiunii ce a făcut obiectul contravenţiei." 

Art. IV 
Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi 
concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de 
Soluţionare a Contestaţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 
23 mai 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după 
cum urmează: 

1.La articolul 3 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"a) act al autorităţii contractante - orice act, orice operaţiune care produce sau poate produce 
efecte juridice, neîndeplinirea în termenul legal a unei obligaţii prevăzute de legislaţia în 
materie, omisiunea ori refuzul de a emite un act sau de a efectua o anumită operaţiune, în 
legătură cu sau în cadrul unei proceduri de atribuire, fără a include achiziţia directă care intră 
sub incidenţa Legii nr. 554/2004, prevăzute de art. 68 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 
publice, cu modificările şi completările ulterioare, de art. 82 din Legea nr. 99/2016 privind 
achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare, sau de art. 50 din Legea nr. 



100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările şi 
completările ulterioare;" 

2.La articolul 4, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"(5) În cazul prevăzut la alin. (4), persoana care se consideră vătămată şi care a depus 
contestaţie la Consiliu nu are obligaţia de a plăti taxa judiciară de timbru prevăzută la art. 
521." 

3.La articolul 8 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"b) 7 zile, începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă despre actul autorităţii contractante 
considerat nelegal, în cazul în care valoarea estimată a procedurii de achiziţie 
publică/sectorială sau de concesiune este mai mică decât pragurile valorice în raport cu care 
este obligatorie transmiterea spre publicare către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a 
anunţurilor de participare, potrivit legislaţiei privind achiziţiile publice, legislaţiei privind 
achiziţiile sectoriale sau legislaţiei privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii." 

4.La articolul 8, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul 
cuprins: 
"(2) În cazul în care contestaţia priveşte conţinutul documentaţiei de atribuire, publicată în 
Sistemul electronic de achiziţii publice, denumit în continuare SEAP, data luării la cunoştinţă 
este data publicării documentaţiei de atribuire." 

5.La articolul 9, alineatele (1), (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
"Art. 9 
(1) După primirea contestaţiei, autoritatea contractantă poate adopta măsurile de remediere 
pe care le consideră necesare ca urmare a contestaţiei, în cel mult 3 zile de la primirea 
contestaţiei. Măsurile adoptate trebuie comunicate contestatorului, celorlalţi operatori 
economici implicaţi în procedura de atribuire, precum şi Consiliului, nu mai târziu de o zi de 
la data adoptării lor. Pentru a fi aduse la cunoştinţa operatorilor economici interesaţi, 
măsurile adoptate înainte de data-limită de depunere a solicitărilor de participare sau, după 
caz, a ofertelor se publică în SEAP. 
(2) În cazul procedurilor a căror iniţiere nu se realizează prin publicare în SEAP, măsurile 
adoptate potrivit alin. (1) se comunică contestatorului şi celorlalţi operatori economici 
implicaţi în procedură, nu mai târziu de o zi de la data adoptării lor, prin orice mijloc de 
comunicare prevăzut de legislaţia privind achiziţiile publice, legislaţia privind achiziţiile 
sectoriale sau legislaţia privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, după caz. 
............................................ 
(4) Autoritatea contractantă are dreptul de a încheia contractul numai după comunicarea 
deciziei Consiliului privind soluţionarea contestaţiei şi după expirarea termenului de aşteptare 
prevăzut pentru încheierea lui, care nu este întrerupt/suspendat de formularea contestaţiei." 

6.La articolul 16, alineatele (2), (3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
"(2) În termen de o zi de la primirea contestaţiei, autoritatea contractantă are obligaţia să o 
publice în SEAP. 
(3) În cazul procedurilor de atribuire a căror iniţiere nu se realizează prin publicare în SEAP, 
autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica contestaţia şi celorlalţi operatori 
economici interesaţi/implicaţi în procedură, în termen de o zi de la data primirii acesteia, prin 
orice mijloc de comunicare prevăzut de legislaţia privind achiziţiile publice, legislaţia privind 
achiziţiile sectoriale sau legislaţia privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, 
după caz. 
............................................ 



(5) Toate actele procedurale se transmit fie prin poştă, fie prin fax, fie prin mijloace 
electronice, cu confirmare de primire." 

7.La articolul 17, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
"Art. 17 
(1) Pentru a se asigura pronunţarea unei soluţii unitare, contestaţiile formulate în cadrul 
aceleiaşi proceduri de atribuire se soluţionează astfel: 
a) în etapa de până la data-limită de depunere a solicitărilor de 
participare/ofertelor/proiectelor sunt soluţionate de acelaşi complet; 
b) în etapa de după data-limită de depunere a solicitărilor de participare/ofertelor/proiectelor 
sunt soluţionate de acelaşi complet, altul decât cel prevăzut la lit. a). 
............................................ 
(3) Până la soluţionarea contestaţiei de către Consiliu, operatorii economici interesaţi să 
participe la procedura de atribuire, respectiv, după caz, operatorii economici participanţi la 
procedura de atribuire pot formula cerere de intervenţie voluntară în litigiu, potrivit 
prevederilor Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările 
ulterioare, în termen de 10 zile de la data publicării în SEAP a contestaţiei. În cazul 
procedurilor a căror iniţiere nu se realizează prin publicare în SEAP, termenul de 10 zile se 
calculează de la data comunicării contestaţiei." 

8.La articolul 17, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul 
cuprins: 
"(4) Cererea de intervenţie se înaintează atât Consiliului, cât şi autorităţii contractante şi 
contestatorului/contestatorilor, nu mai târziu de expirarea termenului legal de formulare a 
acesteia." 

9.La articolul 19, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul conţinut: 
"Art. 19 
(1) La cerere, părţile cauzei au acces la documentele dosarului constituit la Consiliu, în aceleaşi 
condiţii în care se realizează accesul la dosarele constituite la instanţele de judecată potrivit 
prevederilor Legii nr. 134/2010, republicată, cu modificările ulterioare, cu excepţia 
documentelor pe care operatorii economici le declară şi probează ca fiind confidenţiale, 
întrucât cuprind, fără a se limita la acestea, secrete tehnice şi/sau comerciale, stabilite 
conform legii, iar dezvăluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor 
economici, în special în ceea ce priveşte secretul comercial şi proprietatea intelectuală." 

10.La articolul 24, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"Art. 24 
(1) Consiliul soluţionează pe fond contestaţia în termen de 20 de zile de la data primirii, în 
condiţiile art. 18 alin. (2), a dosarului achiziţiei publice, al achiziţiei sectoriale sau al 
concesiunii, respectiv în termen de 10 zile în situaţia incidenţei unei excepţii care împiedică 
analiza pe fond a contestaţiei." 

11.La articolul 27, alineatele (9) şi (11) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
"(9) Decizia se publică în termen de 5 zile de la pronunţare pe pagina de internet a Consiliului, 
în cadrul buletinului oficial, fără referire la datele de identificare ale părţilor, la datele cu 
caracter personal, precum şi la informaţiile pe care operatorul economic le precizează şi 
probează ca fiind confidenţiale potrivit prevederilor art. 19 alin. (1) sau protejate de un drept 
de proprietate intelectuală. 
............................................ 
(11) Decizia se publică de către autoritatea contractantă în SEAP, în termen de 5 zile de la data 
primirii, fără referire la informaţiile pe care operatorul economic le precizează şi probează ca 



fiind confidenţiale sau protejate de un drept de proprietate intelectuală. Prevederile art. 76 
din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, se aplică în 
mod corespunzător." 

12.Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"Art. 29 
Deciziile Consiliului privind soluţionarea contestaţiei pot fi atacate de către autoritatea 
contractantă şi/sau de către orice persoană vătămată de măsurile dispuse de Consiliu cu 
plângere la instanţa de judecată competentă, atât pentru motive de nelegalitate, cât şi de 
netemeinicie, în termen de 10 zile de la comunicare pentru părţile cauzei, respectiv de la data 
luării la cunoştinţă de către alte persoane vătămate." 

13.La articolul 31, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
"Art. 31 
(1) Partea care formulează plângerea este obligată să comunice, în termenul prevăzut la art. 
29, o copie de pe aceasta, precum şi de pe înscrisurile doveditoare şi celeilalte/celorlalte părţi 
implicate în procedura de contestare în faţa Consiliului, depunând dovada de comunicare în 
faţa instanţei până la primul termen de judecată, sub sancţiunea respingerii plângerii ca fiind 
tardivă. 
(2) Întâmpinarea este obligatorie. Intimatul este obligat să comunice instanţei de judecată şi 
petentului întâmpinarea în termen de 5 zile de la comunicarea plângerii de către petent. 
Nedepunerea întâmpinării în termen atrage decăderea din dreptul de a mai propune probe şi 
de a invoca excepţii în afara celor de ordine publică." 

14.La articolul 34, alineatele (2), (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
"(2) Instanţa, sesizată cu o plângere împotriva unei decizii prin care Consiliul a soluţionat 
contestaţia prin soluţionarea unei excepţii procesuale, admiţând plângerea, desfiinţează 
decizia respectivă şi reţine cauza spre judecare pe fond, cu luarea în considerare a motivelor 
care au determinat desfiinţarea deciziei. În vederea respectării principiilor oralităţii, 
contradictorialităţii şi dreptului la apărare, soluţionarea pe fond a cauzei ca urmare a admiterii 
plângerii se face de instanţa de judecată la un termen distinct, care se stabileşte ulterior 
pronunţării soluţiei în ceea ce priveşte plângerea asupra excepţiei. 
(3) În situaţia în care instanţa admite plângerea, modifică decizia Consiliului şi constată că 
actul autorităţii contractante a fost emis cu încălcarea prevederilor legislaţiei în materia 
achiziţiilor publice, achiziţiilor sectoriale sau concesiunilor, iar contractul a fost încheiat 
înainte de comunicarea deciziei de către Consiliu, aplică dispoziţiile art. 58-61 în mod 
corespunzător. 
(4) În cazul în care Consiliul a analizat doar o parte dintre motivele invocate în contestaţie, iar 
instanţa consideră că plângerea împotriva deciziei Consiliului este întemeiată, admiţând 
plângerea, reţine cauza spre judecare pe fond, analizând motivele de contestaţie ce nu au 
format obiectul analizei Consiliului. În vederea respectării principiilor oralităţii, 
contradictorialităţii şi dreptului la apărare, soluţionarea pe fond a cauzei ca urmare a admiterii 
plângerii se face de instanţa de judecată la un termen distinct, care se stabileşte ulterior 
pronunţării soluţiei în ceea ce priveşte plângerea." 

15.După articolul 36 se introduce un nou articol, articolul 361, cu următorul cuprins: 
"Art. 361 
Plângerea formulată împotriva deciziei pronunţate de Consiliu este scutită de plata oricărei 
taxe judiciare de timbru." 

16.La articolul 44, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 



"(2) Cel puţin jumătate din numărul membrilor Consiliului trebuie să fie licenţiaţi în drept, cu 
o vechime de 10 ani în domeniul juridic. 
(3) Preşedintele Consiliului trebuie să fie licenţiat în drept, cu o vechime de cel puţin 12 ani în 
domeniul juridic, dintre care cel puţin 3 ani în funcţia de consilier de soluţionare a 
contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice." 

17.La articolul 45, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"(2) Membrii Consiliului sunt selecţionaţi pe baza aptitudinilor profesionale şi a bunei 
reputaţii. Candidaţii trebuie să aibă studii universitare, o vechime de 10 ani în domeniul 
juridic, economic sau tehnic, precum şi o experienţă de cel puţin 3 ani în domeniul achiziţiilor 
publice." 

18.La articolul 46, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul 
cuprins: 
"(21) Membrilor Consiliului le sunt aplicabile toate drepturile, beneficiile şi obligaţiile specifice 
funcţiei publice." 

19.La articolul 46, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"(3) Personalul tehnico-administrativ are calitatea de personal contractual şi/sau funcţionari 
publici şi este salarizat potrivit reglementărilor aplicabile personalului contractual şi/sau 
funcţionarilor publici din cadrul administraţiei publice centrale." 

20.La articolul 47 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"e) să exercite orice funcţie/activitate publică sau privată, cu excepţia funcţiilor didactice din 
învăţământul superior şi a creaţiei literar-artistice;" 

21.La articolul 48, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul 
cuprins: 
"(3) Verificarea anuală a stării de sănătate aprofundată a consilierilor de soluţionare include 
şi examen psihologic şi, după caz, examen psihiatric la indicaţia medicului de medicina 
muncii." 

22.După articolul 48 se introduce un nou articol, articolul 481, cu următorul cuprins: 
"Art. 481 
(1) Constatarea abaterilor disciplinare săvârşite de membrii Consiliului revine comisiei de 
disciplină care se constituie în cadrul Consiliului. 
(2) Comisia de disciplină are un număr de 3 membri, dintre care unul este numit de 
preşedintele Consiliului, unul este ales de membrii Consiliului, cu majoritate simplă, şi unul 
este reprezentant al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. 
(3) La propunerea comisiei de disciplină, sancţiunile disciplinare se aplică de preşedintele 
Consiliului, cu excepţia sancţiunii destituirii din funcţia publică, care se aplică de persoana 
care are competenţa legală de numire în funcţia publică." 

23.La articolul 50, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"(2) În termen de o zi de la primirea contestaţiei, autoritatea contractantă are obligaţia să o 
publice în SEAP." 

24.La articolul 50, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul 
cuprins: 
"(21) În cazul procedurilor de atribuire a căror iniţiere nu se realizează prin publicare în SEAP, 
autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica contestaţia şi celorlalţi operatori 
economici interesaţi/implicaţi în procedură, în termen de o zi de la data primirii acesteia, prin 
orice mijloc de comunicare prevăzut de legislaţia privind achiziţiile publice, legislaţia privind 
achiziţiile sectoriale sau legislaţia privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, 
după caz." 



25.La articolul 50, alineatele (5), (6) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
"(5) Autoritatea contractată are obligaţia de a transmite instanţei, în termen de 5 zile de la 
primirea contestaţiei transmise de contestator, o copie a dosarului achiziţiei publice, achiziţiei 
sectoriale sau al concesiunii, cu excepţia anunţurilor de participare publicate în SEAP şi a 
documentaţiei de atribuire, atunci când aceasta este disponibilă şi poate fi descărcată direct 
din SEAP. 
(6) Pârâtul este obligat să depună întâmpinarea în termen de 5 zile de la comunicarea 
contestaţiei de către instanţa de judecată, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a mai 
propune probe şi invoca excepţii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 134/2010, 
republicată, cu modificările ulterioare, şi să o comunice reclamantului în acelaşi termen. 
Reclamantul este obligat să depună răspuns în termen de 3 zile de la comunicarea 
întâmpinării de către pârât. 
(7) Prevederile art. 17 alin. (3), alin. (4) şi art. 19 alin. (1) se aplică în mod corespunzător." 

26.La articolul 50, după alineatul (10) se introduc două noi alineate, alineatele (11) şi (12), 
cu următorul cuprins: 
"(11) Contestaţiile formulate în etapa de până la data-limită de depunere a solicitărilor de 
participare/ofertelor/proiectelor sunt conexate. 
(12) Contestaţiile formulate în etapa de după data-limită de depunere a solicitărilor de 
participare/ofertelor/proiectelor sunt conexate." 
27.La articolul 501, alineatul (2) se abrogă. 

28.La articolul 501, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"(4) Toate actele procedurale se transmit fie prin poştă, fie prin fax, fie prin mijloace 
electronice, cu confirmare de primire." 

29.La articolul 51, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"(5) În cazul admiterii recursului, instanţa de recurs rejudecă, în toate cazurile, litigiul în fond. 
În vederea respectării principiilor oralităţii, contradictorialităţii şi dreptului la apărare, 
soluţionarea pe fond a cauzei ca urmare a admiterii plângerii se face de instanţa de judecată 
la un termen distinct, care se stabileşte ulterior pronunţării soluţiei în ceea ce priveşte 
plângerea asupra excepţiei." 

30.După articolul 52 se introduce un nou articol, articolul 521, cu următorul cuprins: 
"Art. 521 
(1) Contestaţia introdusă la instanţa judecătorească competentă se taxează cu 2% din 
valoarea estimată a contractului, dar nu mai mult de 100.000.000 lei. 
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul în care procedura de atribuire este 
organizată pe loturi, taxele de timbru se raportează la valoarea estimată a fiecărui lot 
contestat. În cazul unei proceduri de atribuire a acordului-cadru, cuantumul taxei judiciare se 
raportează la valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent ce se intenţionează a 
se atribui în baza acordului-cadru respectiv. 
(3) Recursul formulat împotriva hotărârii de soluţionare a contestaţiei se taxează cu 50% din 
taxa prevăzută la alin. (1) sau alin. (2). 
(4) Sunt scutite de taxa judiciară de timbru recursurile formulate de autorităţile contractante. 
(5) Persoana care a formulat cerere potrivit prevederilor prezentului articol poate beneficia, 
la cerere, de facilităţi sub formă de reduceri, eşalonări sau amânări pentru plata taxelor 
judiciare de timbru datorate, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare." 

31.La articolul 53, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"Art. 53 



(1) Procesele şi cererile privind acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor 
cauzate în cadrul procedurii de atribuire, precum şi cele privind anularea sau nulitatea 
contractelor se soluţionează în primă instanţă, de urgenţă şi cu precădere, de către secţia de 
contencios administrativ şi fiscal a tribunalului în circumscripţia căruia se află sediul autorităţii 
contractante sau în circumscripţia în care îşi are sediul social/domiciliul reclamantul, prin 
completuri specializate în achiziţii publice." 

32.La articolul 53, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"(11) Procesele şi cererile care decurg din executarea contractelor administrative se 
soluţionează în primă instanţă, de urgenţă şi cu precădere, de către secţia civilă a tribunalului 
în circumscripţia căruia se află sediul autorităţii contractante sau în circumscripţia în care îşi 
are sediul social/domiciliul reclamantul." 

33.La articolul 55, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"(3) Hotărârea pronunţată în cazul litigiilor prevăzută la art. 53 alin. (1) poate fi atacată cu 
recurs, în termen de 10 zile de la comunicare, la secţia contencios administrativ şi fiscal a curţii 
de apel, care judecă în complet specializat în achiziţii publice. Recursul este soluţionat de 
urgenţă şi cu precădere, într-un termen ce nu va depăşi 30 de zile de la data sesizării legale a 
instanţei." 

34.La articolul 55, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul 
cuprins: 
"(31) Hotărârea pronunţată în cazul litigiilor prevăzută la art. 53 alineatul (11) poate fi atacată 
numai cu apel, în termen de 10 zile de la comunicare, la instanţa ierarhic superioară. Apelul 
este soluţionat de urgenţă şi cu precădere, într-un termen ce nu va depăşi 30 de zile de la 
data sesizării legale a instanţei." 

35.La articolul 55, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
"(4) Calea de atac prevăzută la alin. (3) şi (31) suspendă executarea şi se judecă de urgenţă şi 
cu precădere, fiind aplicabile în mod corespunzător dispoziţiile art. 50 alin. (5) şi (6). 
(5) În caz de admitere a recursului, respectiv a apelului, instanţa rejudecă, în toate cazurile, 
litigiul în fond. În vederea respectării principiilor oralităţii, contradictorialităţii şi dreptului la 
apărare, soluţionarea pe fond a cauzei ca urmare a admiterii plângerii se face de instanţa de 
judecată la un termen distinct, care se stabileşte ulterior pronunţării soluţiei în ceea ce 
priveşte plângerea asupra excepţiei." 

36.Articolul 56 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"Art. 56 
(1) Cererile introduse la instanţele judecătoreşti potrivit prevederilor prezentului capitol se 
taxează cu 2% din valoarea cererii, dar nu mai mult de 100.000.000 lei. 
(2) Cererile neevaluabile în bani formulate potrivit prezentei legi se taxează cu 450 lei. 
(3) Recursul/Apelul se taxează cu 50% din taxa prevăzută la alin. (1) şi/sau alin. (2), după caz. 
(4) Sunt scutite de taxa judiciară de timbru prevăzută la alin. (1) şi/sau alin. (2) 
recursurile/apelurile formulate de autorităţile contractante. 
(5) Persoana care a formulat cerere potrivit prevederilor prezentului articol poate beneficia, 
la cerere, de facilităţi sub formă de reduceri, eşalonări sau amânări pentru plata taxelor 
judiciare de timbru datorate, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
80/2013, cu modificările şi completările ulterioare." 

37.La articolul 59 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"b) 8 zile, începând cu ziua următoare trimiterii deciziei de atribuire a contractului către 
ofertanţii/candidaţii interesaţi, prin orice mijloace de comunicare prevăzute de legislaţia 
privind achiziţiile publice, legislaţia privind achiziţiile sectoriale sau legislaţia privind 



concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, în cazul în care valoarea estimată a 
procedurii de achiziţie publică sau de concesiune este mai mică decât pragurile valorice în 
raport cu care este obligatorie transmiterea spre publicare către Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene a anunţurilor de participare, potrivit legislaţiei privind achiziţiile publice, legislaţiei 
privind achiziţiile sectoriale sau legislaţiei privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de 
servicii." 

38.La articolul 611, alineatele (1), (2) şi (5)-(7) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
"Art. 611 
(1) Pentru soluţionarea contestaţiei formulate în condiţiile art. 8 sub sancţiunea respingerii 
acesteia, persoana care se consideră vătămată trebuie să constituie, în termen de maximum 
5 zile de la data sesizării Consiliului, o cauţiune stabilită după cum urmează: 
a) 2% din valoarea estimată a contractului, în cazul în care aceasta este mai mică decât 
pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi 
completările ulterioare, art. 12 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, cu modificările şi completările 
ulterioare, art. 11 alin. (1) din Legea nr. 100/2016, cu modificările şi completările ulterioare, 
dar nu mai mult de 35.000 lei pentru contestaţiile depuse în etapa prevăzută la art. 17 alin. 
(1) lit. a), respectiv nu mai mult de 88.000 lei pentru contestaţiile depuse în etapa prevăzută 
la art. 17 alin. (1) lit. b); 
b) 2% din valoarea estimată a contractului, dacă aceasta este egală sau mai mare decât 
pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi 
completările ulterioare, art. 12 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, cu modificările şi completările 
ulterioare, art. 11 alin. (1) din Legea nr. 100/2016, cu modificările şi completările ulterioare, 
dar nu mai mult de 220.000 lei pentru contestaţiile depuse în etapa prevăzută la art. 17 alin. 
(1) lit. a), respectiv nu mai mult de 880.000 lei pentru contestaţiile depuse în etapa prevăzută 
la art. 17 alin. (1) lit. b). 
(2) În cazul unei proceduri de atribuire a acordului-cadru, prevederile alin. (1) se raportează 
la dublul valorii estimate a celui mai mare contract subsecvent ce se intenţionează a se atribui 
în baza acordului-cadru respectiv. 
............................................ 
(5) Cauţiunea se restituie celui care a depus-o, nu mai devreme de 30 de zile de la data 
rămânerii definitive a hotărârii Consiliului. Cauţiunea nu se restituie celui care a depus-o în 
măsura în care autoritatea contractantă face dovada că asupra acesteia a formulat cerere în 
faţa instanţei pentru plata despăgubirii cuvenite până la împlinirea termenului de 30 de zile 
de la data rămânerii definitive a hotărârii. 
(6) Cererea de restituire se depune la Consiliu şi la autoritatea contractantă după expirarea 
termenului reglementat la alin. (5). Cu toate acestea, cauţiunea se restituie de îndată dacă 
autoritatea contractantă declară în mod expres că nu urmăreşte obligarea contestatorului 
care a constituit cauţiunea la despăgubiri pentru prejudiciile cauzate ca urmare a depunerii 
contestaţiei. În termen de 2 zile de la data solicitării contestatorului sau a Consiliului 
autoritatea contractantă are obligaţia să transmită răspunsul. 
(7) Consiliul, după caz, se pronunţă asupra cererii de restituire a cauţiunii cu respectarea 
principiilor reglementate la art. 15, în termen de 5 zile, printr-o încheiere supusă plângerii la 
instanţa competentă potrivit art. 32 alin. (1) sau (2) în termen de 5 zile de la comunicare. 
Plângerea este suspensivă de executare." 

39.La articolul 611, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (21) şi (22), cu 
următorul cuprins: 



"(21) În cazul unei proceduri de atribuire împărţite pe loturi, prevederile alin. (1) se raportează 
la valoarea estimată a fiecărui lot contestat. 
(22) În cazul în care procedura de atribuire a acordului-cadru este organizată pe loturi, 
prevederile alin. (1) se raportează la dublul valorii estimate a celui mai mare contract 
subsecvent ce se intenţionează a se atribui în baza acordului-cadru respectiv aferent fiecărui 
lot contestat." 
40.Articolul 612 se abrogă. 

Art. V 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al 
procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a 
contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi 
concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1004 din 18 
decembrie 2017, aprobată prin Legea nr. 186/2018, cu modificările şi completările ulterioare, 
se modifică şi se completează după cum urmează: 

1.La articolul 2 alineatul (1), litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"h) control ex ante - control privind aspectele de calitate şi aspectele de regularitate, aşa cum 
sunt definite de prezenta ordonanţă de urgenţă." 

2.La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"(2) Termenele necesare ANAP pentru efectuarea controlului ex ante potrivit prezentei 
ordonanţe de urgenţă şi normelor metodologice aferente, cu privire la emiterea avizului 
conform, precum şi pentru derularea procedurii de conciliere, nu sunt incluse în termenele 
prevăzute pentru întocmirea raportului procedurii de către autorităţile/entităţile 
contractante potrivit Legii nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 
99/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 100/2016, cu modificările şi 
completările ulterioare." 

3.La articolul 5, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
"(2) Controlul ex ante exercitat de ANAP potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă 
vizează verificarea conformităţii cu dispoziţiile legale aplicabile în domeniul achiziţiilor 
publice/sectoriale/concesiunilor, din punctul de vedere al regularităţii şi calităţii, pe bază de 
liste de verificare. 
(3) Controlul ex ante prevăzut la alin. (1) se exercită de ANAP în mod selectiv, pe baza unei 
metodologii de selecţie, cu respectarea prevederilor art. 7 alin. (3)." 

4.La articolul 5, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul 
cuprins: 
"(21) Controlul ex ante prevăzut la alin. (2) este integral digitalizat, desfăşurându-se prin 
mijloace electronice în toate fazele sale, fără a fi necesară deplasarea personalului ANAP 
desemnat în acest sens la sediul autorităţii contractante, cu excepţia situaţiilor în care 
procedurile de atribuire nu se desfăşoară prin mijloace electronice." 

5.La articolul 6, partea introductivă şi litera a) a alineatului (2) şi alineatul (3) se modifică şi 
vor avea următorul cuprins: 
"(2) Controlul de calitate şi regularitate ex ante al procesului de atribuire, prevăzut la alin. (1) 
lit. a), presupune: 
a) verificarea conformităţii cu dispoziţiile legale în domeniul achiziţiilor publice/sectoriale, 
respectiv concesiunilor de servicii sau lucrări a documentaţiei de atribuire, împreună cu 
strategia de contractare şi celelalte documente ce o însoţesc, a anunţului de tip erată, precum 
şi a propunerilor de răspuns ale autorităţii contractante la solicitările de clarificări formulate 
de operatorii economici şi a oricăror informaţii suplimentare publicate de aceasta în relaţie 



cu respectiva documentaţie de atribuire, cu excepţia studiului de fundamentare prevăzut la 
art. 229 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare; 
............................................ 
(3) Fac obiectul controlului ex ante toate procedurile de atribuire prevăzute la art. 2 alin. (1) 
lit. g), cu excepţia procedurilor prevăzute la art. 68 alin. (1) lit. h) şi art. 104 alin. (1) lit. c), alin. 
(5) lit. c)-d) şi alin. (7) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, 
respectiv la art. 82 alin. (11) lit. b) şi art. 117 alin. (1) lit. d), g), h), i) şi j) din Legea nr. 99/2016, 
cu modificările şi completările ulterioare." 

6.La articolul 7, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"(3) Metodologia de selecţie trebuie să asigure realizarea controlului prevăzut la art. 6 alin. 
(1) lit. a) pentru un procent de maximum 10% din totalul procedurilor de atribuire ce pot face 
obiectul controlului ex ante conform art. 6 alin. (3), aferente contractelor/acordurilor-cadru 
cu o valoare estimată mai mare decât pragul valoric stabilit de legislaţie pentru realizarea 
achiziţiei directe, cu accent pe acelea aferente contractelor ce se încadrează în categoriile cu 
riscul cel mai mare, aşa cum vor fi definite prin normele metodologice de aplicare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă." 

7.La articolul 9, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"Art. 9 
(1) Autoritatea contractantă selectată în vederea realizării controlului ex ante va fi înştiinţată 
anterior începerii activităţii de control, prin intermediul SEAP, în termen de 2 zile lucrătoare 
de la încărcarea documentaţiei de atribuire în SEAP/transmiterea notificării privind intenţia 
de a modifica contractul sau de a realiza o negociere fără publicare prealabilă." 

8.La articolul 9, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul 
cuprins: 
"(11) În cazul înştiinţărilor aferente verificării intenţiilor de realizare a modificărilor 
contractuale şi a negocierilor fără publicare/invitaţie prealabilă, acestea se vor transmite prin 
orice mijloace de comunicare prevăzute la cap. II secţiunea a 5-a din Legea nr. 98/2016, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi la cap. III secţiunea a 5-a din Legea nr. 99/2016, cu 
modificările şi completările ulterioare, în caz că prevederile art. 24 alin. (2) şi (3) din prezenta 
ordonanţă de urgenţă nu sunt operaţionale/ aplicabile." 

9.La articolul 10 alineatul (1), partea introductivă şi litera d) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
"Art. 10: 
(1) Autoritatea contractantă iniţiatoare a procedurii de atribuire selectate pentru realizarea 
controlului ex ante are obligaţia de a pune la dispoziţia ANAP, prin intermediul SEAP sau prin 
alte mijloace electronice dacă, din motive de natură tehnică, operatorul SEAP nu are 
posibilitatea transmiterii, următoarele informaţii şi/sau documente: 
............................................ 
d) copii ale documentelor prin care se formalizează deciziile comisiei de evaluare cu privire la 
declararea drept admise/respinse a candidaturilor/ofertelor, împreună cu justificările 
aferente, în termen de o zi lucrătoare de la întocmirea acestora;" 

10.La articolul 10, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"(2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a informa ANAP cu privire la măsurile de 
remediere întreprinse ca urmare a primirii avertismentului de integritate sau a notificării 
prevăzute la art. 7 alin. (6), în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii acestora." 

11.Denumirea secţiunii a 3-a de la capitolul II se modifică şi va avea următorul cuprins: 



"SECŢIUNEA 3: Desfăşurarea activităţii de control al documentaţiei de atribuire, al anunţului 
de tip erată şi al solicitărilor de clarificări/informaţii suplimentare" 

12.La articolul 11 alineatul (1), partea introductivă şi literele a) şi b) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
"Art. 11 
(1) În desfăşurarea activităţii de control ex ante din cadrul etapei prevăzute la art. 6 alin. (2) 
lit. a), ANAP efectuează controlul de calitate şi regularitate, o singură dată, al: 
a) documentaţiei de atribuire aferente procedurilor de atribuire selectate pentru verificare, 
înainte de transmiterea spre publicare a anunţului de participare/de participare simplificat/de 
concurs; 
b) anunţului de tip erată, aferent procedurilor de atribuire selectate, transmis de către 
autoritatea contractantă spre publicare în SEAP;" 

13.La articolul 11, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul 
cuprins: 
"(11) În termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea anunţului de participare/anunţului de 
participare simplificat/anunţului de concesionare/anunţului de concurs, ANAP transmite 
autorităţii/ entităţii o adresă de înştiinţare cu privire la implementarea măsurilor de 
remediere dispuse prin avizul conform condiţionat emis de ANAP." 
14.La articolul 11, alineatele (2) şi (3) se abrogă. 

15.La articolul 12 alineatul (1), partea introductivă şi literele a) şi d) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
"Art. 12 
(1) În desfăşurarea activităţii de control ex ante al procesului de evaluare a 
ofertelor/candidaturilor şi atribuire a contractului, personalul ANAP efectuează controlul de 
calitate şi regularitate al concluziilor şi emite o singură dată, pe fiecare fază a acestui proces, 
un aviz conform astfel: 
a) componenţa comisiei de evaluare şi concluziile comisiei de evaluare privind îndeplinirea 
condiţiilor de formă aferente depunerii ofertelor/candidaturilor şi a criteriilor de calificare/ 
selecţie de către ofertanţi/candidaţi/subcontractanţi/terţi susţinători conform informaţiilor 
din DUAE; 
............................................ 
d) concluziile comisiei de evaluare privind analiza documentelor-suport pentru îndeplinirea 
criteriilor de calificare/selecţie prezentate de către candidaţii ce urmează a fi selectaţi 
conform regulilor prevăzute în documentaţia de atribuire în cadrul procedurilor care prevăd 
etapă de preselecţie, respectiv de ofertantul/ofertanţii ce urmează a fi declarat/declaraţi 
câştigător/câştigători în urma aplicării criteriului de atribuire, concluziile incluse în raportul 
procedurii de atribuire, precum şi neconformităţile neremediate de la momentul iniţierii 
controlului ex ante." 

16.La articolul 12 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu 
următorul cuprins: 
"e) concluziile finale ale comisiei de evaluare privind analiza neconformităţilor constatate şi 
neremediate din Avizele conform condiţionate, anterior emise de ANAP." 

17.La articolul 13, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"Art. 13 
(1) În desfăşurarea activităţii de control prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. b), ANAP verifică 
documentele prin care se formalizează deciziile comisiei de evaluare cu privire la declararea 
drept admise/respinse a candidaturilor/ofertelor pentru fiecare fază a procesului de evaluare 



a ofertelor/candidaturilor aferentă procedurilor de atribuire selectate, inclusiv în ceea ce 
priveşte aplicarea criteriului de atribuire şi stabilirea ofertantului/ofertanţilor 
câştigător/câştigători." 
18.La articolul 14, alineatul (2) se abrogă. 

19.La articolul 14, alineatele (3), (4) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
"(3) Autoritatea contractantă poate decide publicarea anunţului de participare/anunţului de 
participare simplificat/anunţului de concesionare/anunţului de concurs, cu sau fără 
remedierea abaterilor constatate de ANAP prin avizul conform condiţionat emis ca rezultat al 
controlului ex ante exercitat în conformitate cu prevederile art. 11, având obligaţia de a 
publica avizul conform emis. 
(4) Autoritatea contractantă poate decide continuarea derulării procedurii de atribuire cu sau 
fără a remedia abaterile constatate de ANAP prin avizul conform condiţionat, având obligaţia 
de a publica avizul conform final odată cu publicarea raportului intermediar/raportului 
procedurii, respectiv în ziua transmiterii comunicărilor privind rezultatul selecţiei/rezultatul 
procedurii. 
............................................ 
(6) În cazul procedurilor de negociere fără publicare prealabilă, autoritatea contractantă are 
obligaţia de a publica în SEAP avizul conform final, împreună cu un anunţ de transparenţă, şi 
se comunică tuturor participanţilor la procedura de atribuire, împreună cu rezultatul 
procedurii." 

20.La articolul 14, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu următorul 
cuprins: 
"(71) Avizul conform necondiţionat, avizul conform condiţionat, respectiv avizul conform final, 
emis cu privire la raportul intermediar/raportul procedurii, se aprobă la nivel de structură de 
specialitate din cadrul ANAP responsabilă cu realizarea controlului ex ante." 

21.La articolul 14, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul conţinut: 
"(8) Nulitatea absolută a contractului încheiat ca urmare a unei proceduri de atribuire care a 
făcut obiectul controlului ex ante şi în care ANAP a emis un aviz conform final condiţionat, iar 
autoritatea contractantă a finalizat procedura de atribuire fără a remedia abaterile grave de 
la legislaţia aplicabilă constatate de ANAP, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 25 alin. (2), 
se constată de către instanţa de judecată, aceasta urmând a analiza pe fond argumentele 
aduse de autoritatea contractantă în cauză pentru ignorarea celor reţinute de ANAP prin 
respectivul aviz conform final condiţionat; prevederile cap. VI secţiunea a 3-a din Legea nr. 
101/2016, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător." 

22.La articolul 14, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (81), cu următorul 
cuprins: 
"(81) În sensul alin. (8), abaterile grave reprezintă acele abateri de la legislaţia în domeniul 
achiziţiilor publice/sectoriale/concesiunilor de lucrări şi servicii care conduc la încălcarea 
principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările 
ulterioare, art. 2 alin. (2) din Legea nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi, 
respectiv, art. 2 alin. (2) din Legea nr. 100/2016, cu modificările şi completările ulterioare." 

23.Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"Art. 15 
Procesul de control ex ante este limitat la aspectele verificate şi constatate în baza listelor de 
verificare ale ANAP şi nu exonerează de răspundere autoritatea contractantă în raport cu 
acţiunile şi deciziile adoptate de aceasta în procesul de atribuire şi/sau modificare a 
contractului în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile." 



24.Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"Art. 16 
În cazul în care autoritatea contractantă are obiecţii cu privire la constatările şi/sau măsurile 
de remediere dispuse, identificate de către ANAP ca urmare a activităţii de control ex ante al 
procesului de atribuire, se poate demara procedura de conciliere." 

25.La articolul 18 alineatul (3), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
"a) 5-10 zile lucrătoare de la data primirii solicitării de conciliere, dacă ANAP nu are nevoie de 
informaţii suplimentare de la autoritatea contractantă; 
b) 3-5 zile lucrătoare de la data primirii ultimelor informaţii suplimentare de la autoritatea 
contractantă, dacă ANAP are nevoie de informaţii suplimentare." 

26.La articolul 19 alineatul (2), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
"a) constatările şi/sau măsurile de remediere dispuse prin avizul conform condiţionat emis 
iniţial de controlul ex ante sunt menţinute, în cazul respingerii cererii de conciliere; 
b) constatările şi/sau măsurile de remediere dispuse de controlul ex ante vor fi modificate, 
parţial sau total, în conformitate cu soluţia adoptată în decizia de conciliere, urmând ca ANAP 
să emită un nou aviz conform care îl va înlocui pe cel iniţial, în cazul admiterii 
parţiale/admiterii cererii de conciliere." 

27.La articolul 25, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul 
cuprins: 
"(11) ANAP este scutită de plata taxei judiciare de timbru în cazul în care, în temeiul alin. (1), 
solicită anularea unui contract de achiziţie publică sau exercită o cale de atac." 
28.La articolul 26 alineatul (1), litera a) se abrogă. 

Art. VI 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2015 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, aprobată prin Legea nr. 244/2015, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 362 din 26 mai 2015, aprobată prin 
Legea nr. 244/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează 
după cum urmează: 

1.La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"(2) Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice, denumită în continuare ANAP, se înfiinţează 
ca instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Secretariatului General al 
Guvernului, prin preluarea atribuţiilor, activităţii, a posturilor şi a personalului de la 
Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, denumită 
în continuare ANRMAP, de la Unitatea pentru coordonarea şi verificarea achiziţiilor publice 
din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, denumită în continuare UCVAP, şi de la 
compartimentele de verificare a achiziţiilor publice din cadrul direcţiilor generale regionale 
ale finanţelor publice." 

2.La articolul 3, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins: 
"b1) elaborarea şi implementarea, în colaborare cu alte instituţii implicate în domeniu, a 
documentelor de politică publică, strategiilor guvernamentale, planurilor, programelor şi 
metodologiilor în domeniul achiziţiilor publice, în conformitate cu Programul de guvernare şi 
politica la nivelul Uniunii Europene, adoptate, după caz, prin hotărâre a Guvernului;" 

3.La articolul 3, după litera f) se introduce o nouă literă, litera f1), cu următorul cuprins: 
"f1) elaborarea şi implementarea, în colaborare cu alte instituţii cu atribuţii în domeniul 
achiziţiilor publice, a Planului privind profesionalizarea în domeniul achiziţiilor publice, 
adoptat prin hotărâre a Guvernului;" 

4.La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 



"Art. 4 
(1) ANAP este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat, numit şi eliberat din 
funcţie prin decizie a prim-ministrului, la propunerea secretarului general al Guvernului." 

5.La articolul 5, alineatele (11) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
"(11) La nivelul ANAP funcţionează un comitet decizional format cel puţin din reprezentanţii 
funcţiilor de reglementare, monitorizare, control ex ante, supervizare şi conciliere, 
nominalizaţi prin ordin al preşedintelui ANAP. 
............................................ 
(7) Finanţarea ANAP se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al 
Guvernului." 

Art. VII 
- Anexa nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, cu 
modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează: 

1.La capitolul I litera A punctul I, după punctul 42 de la notă se introduce un nou punct, 
punctul 43, cu următorul cuprins: 
"43. Prevederile pct. 3 şi 4 se aplică în mod corespunzător şi funcţionarilor publici din cadrul 
Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice." 

2.La capitolul II litera A punctul I, după punctul 5 de la notă se introduce un nou punct, 
punctul 6, cu următorul cuprins: 
"6. Prevederile pct. 3 şi 4 se aplică în mod corespunzător şi personalului contractual din cadrul 
Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice." 

Art. VIII 
(1)Procedurile de atribuire în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă rămân supuse legislaţiei în vigoare la data iniţierii acestora. 
(2)Prin procedură de atribuire în curs de desfăşurare se înţelege orice procedură pentru care 
s-a transmis un anunţ de participare, un anunţ de participare simplificat, o invitaţie de 
participare sau, după caz, un anunţ de concesionare până la data intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă. 
(3)Contestaţiile, procesele şi cererile aflate în curs de soluţionare în faţa Consiliului National 
pentru Soluţionarea Contestaţiilor sau, după caz, a instanţelor judecătoreşti la data intrării în 
vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă continuă să se judece potrivit procedurii prevăzute 
de legislaţia în vigoare la data la care au fost începute. 
(4)Termenul de exercitare a căilor de atac se supune legii în vigoare la momentul la care a fost 
depusă contestaţia pe cale administrativ-jurisdicţională sau pe cale judiciară. 
(5)Operatorul Sistemului electronic de achiziţii publice (SEAP) are obligaţia de a lua măsurile 
necesare pentru a adapta sistemul electronic în vederea implementării măsurilor necesare ca 
urmare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă în termen de 30 de zile lucrătoare de 
la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. 

Art. IX 
(1)În termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, 
Autoritatea pentru Digitalizarea României are obligaţia de a asigura operaţionalizarea şi 
utilizarea mecanismului informatic pentru proceduri simplificate, prevăzut la art. I pct. 1, 
respectiv la art. II pct. 1, precum şi operaţionalizarea secţiunii dedicate publicării modificărilor 
contractuale, prevăzută la art. I pct. 23, respectiv la art. II pct. 23. 
(2)În termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, 
Autoritatea pentru Digitalizarea României are obligaţia de a asigura operaţionalizarea 



controlului ex ante digitalizat, astfel încât acest control să se poată desfăşura integral, în toate 
etapele sale, prin mijloace electronice. 

Art. X 
În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, la 
propunerea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, se aprobă prin 
hotărâre a Guvernului mecanismul pentru crearea şi utilizarea bazei de date cu utilaje şi 
echipamente de care pot dispune operatorii economici care desfăşoară activităţi în domeniul 
proiectelor de infrastructură, în vederea participării la procedurile de achiziţii publice. 

Art. XI 
(1)În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin 
hotărâre a Guvernului, se suplimentează numărul de posturi pentru instanţele judecătoreşti 
cu 25 de posturi de grefier, 15 posturi fiind repartizate Curţii de Apel Bucureşti şi 10 posturi 
Tribunalului Bucureşti. Aceste posturi vor fi alocate exclusiv completurilor specializate în 
achiziţii publice care soluţionează cereri ce corespund tipurilor de acţiuni prevăzute de Legea 
nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi 
concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de 
Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, în special celor care 
pun în discuţie fonduri europene. 
(2)În situaţia în care, la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1), în 
bugetul ordonatorului principal de credite nu sunt prevăzute fonduri pentru finanţarea 
posturilor respective, finanţarea acestora se va realiza din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului, până la data primei rectificări bugetare. 
(3)Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă în bugetul de stat modificările ce 
decurg din aplicarea prevederilor alin. (1). 

Art. XII 
La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 23/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact 
asupra sistemului achiziţiilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
106 din 12 februarie 2020 
 

 

 

 

 


