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DIRECTIVA 2004/17/CΕ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
din 31 martie 2004

de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții în sectoarele apei, energiei,
transporturilor și serviciilor poștale

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în
special articolul 47 alineatul (2) și articolele 55 și 95,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (2),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (3),

în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din
tratat (4), având în vedere proiectul comun aprobat de comitetul
de conciliere la 9 decembrie 2003,

întrucât:

(1) Cu ocazia noilor modificări ale Directivei 93/38/CEE a
Consiliului din 14 iunie 1993 de coordonare a proceduri-
lor de atribuire a contractelor de achiziții în sectoarele apei,
energiei, transporturilor și telecomunicațiilor (5), care sunt
necesare pentru satisfacerea cerințelor de simplificare și
modernizare exprimate în egală măsură de entitățile con-
tractante și de operatorii economici în răspunsurile lor la
Cartea verde adoptată de Comisie la 27 noiembrie 1996,
directiva ar trebui să fie reformulată pentru asigurarea
clarității. Prezenta directivă se bazează pe jurisprudența
Curții de Justiție, în special jurisprudența privind criteriile
de atribuire, care clarifică posibilitățile pe care le au entită-
țile contractante de a satisface nevoile publicului interesat,
inclusiv în domeniul protecției mediului și/sau în domeniul
social, cu condiția ca asemenea criterii să fie legate de

obiectul contractului, să nu confere entității contractante o
libertate de alegere nelimitată, să fie menționate expres și
să respecte principiile fundamentale menționate la
motivul 9.

(2) Un motiv important pentru introducerea de norme de
coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor în
aceste sectoare este varietatea de modalități prin care auto-
ritățile naționale pot influența comportamentul acestor
entități, inclusiv participarea la capitalul acestora sau repre-
zentarea în organele lor administrative, de gestiune sau de
supraveghere.

(3) Un alt motiv principal pentru care este necesară o coordo-
nare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții
de către entitățile care operează în aceste sectoare este
caracterul închis al piețelor pe care acestea operează, din
cauza existenței unor drepturi speciale sau exclusive acor-
date de statele membre, referitoare la aprovizionarea,
punerea la dispoziție sau exploatarea rețelelor care furni-
zează serviciul respectiv.

(4) Legislația comunitară, în special Regulamentul (CEE)
nr. 3975/87 al Consiliului din 14 decembrie 1987 de sta-
bilire a procedurii de aplicare a normelor privind concu-
rența dintre întreprinderile din sectorul transportului
aerian (6) și Regulamentul (CEE) nr. 3976/87 din
14 decembrie 1987 de aplicare a articolului 85 alineatul (3)
din tratat anumitor categorii de înțelegeri și practici con-
certate în sectorul transporturilor aeriene (7), vizează
introducerea unui grad mai mare de concurență între enti-
tățile care furnizează publicului servicii de transport aerian.
De aceea, nu este adecvat ca astfel de transportatori să fie
incluși în domeniul de aplicare al prezentei directive.
Având în vedere concurența existentă în transporturile
maritime comunitare, ar fi, de asemenea, neadecvat să se
supună normelor prezentei directive contractele atribuite
în acest sector.

(1) JO C 29 E, 30.1.2001, p. 112 și
JO C 203 E, 27.8.2002, p. 183.

(2) JO C 193, 10.7.2001, p. 1.
(3) JO C 144, 16.5.2001, p. 23.
(4) Avizul Parlamentului European din 17 ianuarie 2002 (JO C 271 E,
7.11.2002, p. 293), Poziția comună a Consiliului din 20 martie 2003
(JO C 147 E, 24.6.2003, p. 137) și Poziția comună a Parlamentului
European din 2 iulie 2003 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 29 ianuarie 2004
și Decizia Consiliului din 2 februarie 2004.

(5) JO L 199, 9.8.1993, p. 84, directivă modificată ultima dată de Direc-
tiva 2001/78/CE a Comisiei (JO L 285, 29.10.2001, p. 1).

(6) JO L 374, 31.12.1987, p. 1. Regulament modificat ultima dată de
Regulamentul (CE) nr. 1/2003 (JO L 1, 4.1.2003, p. 1).

(7) JO L 374, 31.12.1987, p. 9. Regulament modificat ultima dată de
Actul de aderare din 1994.
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(5) Domeniul de aplicare al Directivei 93/38/CEE acoperă, în
prezent, anumite contracte atribuite de entitățile contrac-
tante care operează în sectorul telecomunicațiilor. Astfel
cum s-a menționat în cel de-al patrulea raport privind
punerea în aplicare a reglementărilor în materie de teleco-
municații din 25 noiembrie 1998, s-a adoptat un cadru
legislativ pentru deschiderea sectorului de telecomunicații.
Una dintre consecințele sale a fost introducerea concuren-
ței efective, atât de jure, cât și de facto, în acest sector. În scop
informativ și având în vedere această situație, Comisia a
publicat o listă de servicii de telecomunicații (1) care pot fi
deja excluse din domeniul de aplicare al directivei mențio-
nate anterior, în temeiul articolului 8 din directivă. Progrese
suplimentare au fost confirmate în cel de-al șaptelea raport
privind punerea în aplicare a reglementărilor în domeniul
telecomunicațiilor din 26 noiembrie 2001. În consecință,
nu mai este necesar să se reglementeze achizițiile realizate
de către entitățile care operează în acest sector.

(6) În consecință, nu mai este oportun să se mențină comite-
tul consultativ pentru contractele de achiziții de telecomu-
nicații, instituit de Directiva 90/531/CEE a Consiliului din
17 septembrie 1990 privind procedurile de atribuire a con-
tractelor de achiziții în sectoarele apei, energiei, transpor-
turilor și telecomunicațiilor (2).

(7) Cu toate acestea, este oportun să se continue supravegherea
evoluției în sectorul telecomunicațiilor și să se reexamineze
situația, în cazul în care se stabilește că nu mai există con-
curență efectivă în acel sector.

(8) Directiva 93/38/CEE exclude din domeniul său de aplicare
achiziția de servicii de telefonie vocală, telex, radiotelefo-
nie mobilă, paging și transmisie prin satelit. Aceste
excluderi au fost introduse pentru a ține seama de faptul că
deseori serviciile respective nu pot fi furnizate decât de un
singur furnizor de servicii într-o anumită zonă geografică,
datorită absenței concurenței efective și a existenței unor
drepturi speciale sau exclusive. Introducerea concurenței
efective în sectorul telecomunicațiilor nu mai justifică
aceste excluderi. De aceea, este necesar ca achiziționarea
unor astfel de servicii de telecomunicații să fie inclusă în
domeniul de aplicare al prezentei directive.

(9) În vederea garantării deschiderii către concurență a con-
tractelor de achiziții publice atribuite de entități care ope-
rează în sectoarele apei, energiei, transporturilor și
serviciilor poștale, este recomandabil să se elaboreze

dispoziții privind coordonarea la nivel comunitar a con-
tractelor care depășesc o anumită valoare. O astfel de coor-
donare se bazează pe cerințele care rezultă din articolele 14,
28 și 49 din Tratatul CE și din articolul 97 din Tratatul
Euratom, mai precis principiul egalității de tratament, al
cărui principiu de nediscriminare nu este decât o exprimare
specifică, principiul recunoașterii reciproce, principiul pro-
porționalității, precum și principiul transparenței. Având în
vedere natura sectoarelor afectate de o astfel de coordo-
nare, aceasta ar trebui, cu condiția protejării aplicării prin-
cipiilor enunțate, să stabilească un cadru pentru practici
comerciale loiale și să permită o flexibilitate maximă.

Pentru contractele de achiziții publice a căror valoare este
mai mică decât cea care determină aplicarea dispozițiilor
coordonării comunitare, este recomandabil să se facă apel
la jurisprudența elaborată de Curtea de Justiție, conform
căreia se aplică normele și principiile din tratatele mențio-
nate mai sus.

(10) Pentru asigurarea unei deschideri reale a pieței și a unui
echilibru just în aplicarea normelor privind achizițiile în
sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor
poștale este necesar ca entitățile menționate să fie identifi-
cate pe o altă bază decât statutul lor juridic. Prin urmare,
ar trebui să se asigure că nu se aduce atingere egalității de
tratament între entitățile contractante din sectorul public și
a celor din sectorul privat. De asemenea, este necesar să se
asigure, în conformitate cu articolul 295 din tratat, că nu
este prejudiciat regimul proprietății în statele membre.

(11) Statele membre ar trebui să se asigure că participarea unui
organism de drept public, în calitate de ofertant, în procesul
de atribuire a unui contract nu produce nici un fel de dena-
turare a concurenței față de ofertanții privați.

(12) În conformitate cu articolul 6 din tratat, cerințele privind
protecția mediului sunt incluse în definirea și punerea în
aplicare a politicilor și activităților comunitare menționate
la articolul 3 din tratat, în special cu privire la promovarea
dezvoltării durabile. În consecință, prezenta directivă
clarifică modul în care entitățile contractante pot contribui
la protecția mediului și la promovarea dezvoltării durabile,
asigurând, în același timp, posibilitatea de a obține cel mai
bun raport calitate/preț pentru contractele lor.

(13) Nici o dispoziție a prezentei directive nu ar trebui să inter-
zică impunerea sau aplicarea de măsuri necesare pentru
protejarea moralității, a ordinii și a siguranței publice, a
sănătății, a vieții oamenilor și animalelor sau pentru con-
servarea vieții plantelor, în special în vederea dezvoltării
durabile, cu condiția ca aceste măsuri să fie conforme cu
tratatul.

(1) JO C 156, 3.6.1999, p. 3.
(2) JO L 297, 29.10.1990, p. 1. Directivă modificată ultima dată de
Directiva 94/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului
(JO L 164, 30.6.1994, p. 3).
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(14) Decizia 94/800/CE a Consiliului din 22 decembrie 1994
privind încheierea, în numele Comunității Europene, cu
privire la probleme de competența sa, a acordurilor obți-
nute în cadrul negocierilor comerciale multilaterale din
Runda Uruguay (1986-1994) (1), a aprobat în special
Acordul Organizației Mondiale a Comerțului privind achi-
zițiile guvernamentale, denumit în continuare „acordul”, al
cărui scop este stabilirea unui cadru multilateral al dreptu-
rilor și obligațiilor echilibrate referitoare la contractele de
achiziții publice, în vederea realizării liberalizării și extin-
derii comerțului mondial. Având în vedere drepturile și
angajamentele internaționale care revin Comunității ca
urmare a acceptării acordului, regimul aplicabil ofertanților
și produselor care provin din țările terțe semnatare este cel
definit de acord. Acordul nu are efect direct. Entitățile con-
tractante menționate de acord, care sunt conforme cu pre-
zenta directivă și care aplică directiva la operatorii econo-
mici din țările terțe semnatare ale acordului, ar trebui să fie,
prin urmare, conforme cu acordul. De asemenea, prezenta
directivă ar trebui să garanteze operatorilor economici din
Comunitate condiții de participarea la contracte de achizi-
ții publice la fel de favorabile ca și cele rezervate operato-
rilor economici din țările terțe semnatare ale acordului.

(15) Înainte de lansarea unei proceduri de atribuire a unui
contract de achiziții, entitățile contractante pot, utilizând
un „dialog tehnic”, să solicite sau să accepte un aviz care
poate fi folosit pentru pregătirea caietului de sarcini, cu
condiția, cu toate acestea, ca un astfel de aviz să nu aibă ca
efect împiedicarea concurenței.

(16) Având în vedere diversitatea contractelor de lucrări, enti-
tățile contractante ar trebui să aibă posibilitatea de a pre-
vedea în contracte ca proiectarea și executarea lucrărilor să
fie atribuite fie separat, fie împreună. Prezenta directivă nu
are intenția de a prevedea atribuirea comună sau separată
a contractelor. Această decizie, de atribuire comună sau
separată a contractelor, ar trebui să fie determinată de
criterii calitative și economice, care pot fi definite de
legislația internă.

Un contract poate fi considerat contract de lucrări doar în
cazul în care obiectul său se referă, în mod specific, la rea-
lizarea activităților prevăzute la anexa XII, chiar în cazul în
care acel contract poate include alte servicii necesare reali-
zării unor asemenea activități. Contractele de servicii, în
special în sfera serviciilor de administrare a proprietății, pot
include lucrări, în anumite cazuri. Cu toate acestea, aseme-
nea lucrări, în măsura în care sunt accesorii obiectului
principal al contractului și constituie o consecință even-
tuală sau complementară a acestuia, nu pot justifica califi-
carea contractului ca fiind contract de lucrări.

În sensul calculării valorii estimate a unui contract de
lucrări, ar trebui să se considere ca bază de calcul valoarea
lucrărilor propriu-zise, precum și valoarea estimată a bunu-
rilor și serviciilor, după caz, pe care entitățile contractante
le pun la dispoziția antreprenorilor, în măsura în care
aceste servicii sau bunuri sunt necesare pentru executarea
lucrărilor respective. Ar trebui să se înțeleagă faptul că, în
sensul prezentului alineat, serviciile implicate sunt cele
prestate de entitățile contractante cu personalul propriu. Pe
de altă parte, calculul valorii contractelor de servicii, indi-
ferent dacă acestea urmează a fi puse la dispoziția unui
contractant pentru executarea ulterioară a lucrărilor, res-
pectă normele care se aplică contractelor de servicii.

(17) În scopul aplicării normelor prevăzute de prezenta direc-
tivă și în scopul supravegherii, cea mai bună definire a
domeniului serviciilor constă în împărțirea sa în categorii
corespunzătoare anumitor poziții dintr-o clasificare
comună și prin reunirea lor în două anexe, XVII A și XVII
B, în funcție de regimul la care sunt supuse. În ceea ce pri-
vește serviciile menționate la anexa XVII B, dispozițiile rele-
vante ale prezentei directive nu ar trebui să aducă atingere
aplicării normelor comunitare specifice serviciilor în cauză.

(18) În ceea ce privește contractele de servicii, aplicarea inte-
grală a prezentei directive ar trebui să fie limitată, pentru o
perioadă de tranziție, la contracte ale căror dispoziții
permit realizarea tuturor posibilităților de creștere a schim-
burilor transfrontaliere. Contractele pentru alte servicii ar
trebui să fie monitorizate în timpul acestei perioade de
tranziție înainte de luarea unei decizii privind aplicarea
integrală a prezentei directive. În această privință, ar trebui
să se definească mecanismul de supraveghere. Acest meca-
nism ar trebui, în același timp, să permită accesul părților
interesate la informațiile relevante.

(19) Ar trebui să fie evitate obstacolele în calea liberei circulații
a serviciilor. În consecință, prestatorii de servicii pot fi
persoane fizice sau persoane juridice. Cu toate acestea, pre-
zenta directivă nu ar trebui a aduce atingere aplicării, la
nivel național, a normelor privind condițiile de desfășurare
a unei activități sau a unei profesii, cu condiția ca acestea
să fie compatibile cu dreptul comunitar.

(20) Continuă dezvoltarea anumitor tehnici noi de achiziție
electronică. Astfel de tehnici ajută la mărirea concurenței și
la îmbunătățirea eficienței comenzilor publice, în special în
privința economiilor de timp și de bani care vor rezulta din
utilizarea lor. Entitățile contractante pot folosi tehnici de
achiziție electronică, cu condiția respectării normelor pre-
zentei directive și a principiilor egalității de tratament,(1) JO L 336, 23.12.1994, p. 1.
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nediscriminării și transparenței. În acest sens, o ofertă pre-
zentată de un ofertant, în special prin aplicarea unui acord-
cadru sau în cazul în care se utilizează un sistem de achi-
ziție dinamic, poate lua forma catalogului electronic al
acelui ofertant, în cazul în care acesta folosește mijloacele
de comunicare alese de entitatea contractantă în
conformitate cu articolul 48.

(21) Având în vedere extinderea rapidă a sistemelor de achiziție
electronice, ar trebui introduse norme adecvate care să per-
mită entităților contractante să beneficieze din plin de posi-
bilitățile oferite de respectivele sisteme. În acest context,
este necesar să se definească un sistem de achiziție dinamic,
complet electronic, destinat achizițiilor de uz curent,
precum și să se stabilească norme specifice pentru institu-
irea și funcționarea unui asemenea sistem, în vederea asi-
gurării tratamentului echitabil al oricărui operator econo-
mic care dorește să se integreze în sistem. Orice operator
economic care prezintă o ofertă orientativă în conformitate
cu caietul de sarcini și satisface criteriile de selecție ar tre-
bui să fie admis să facă parte dintr-un astfel de sistem. Prin
stabilirea unei liste de ofertanți deja selectați și posibilita-
tea acordată noilor ofertanți de a se integra sistemului, teh-
nica de achiziție permite entităților contractante să aibă la
dispoziție o gamă largă de oferte, ca rezultat al mijloacelor
electronice utilizate și astfel să asigure utilizarea optimă a
fondurilor printr-o concurență largă.

(22) Deoarece este de așteptat ca tehnica licitațiilor electronice
să fie din ce în ce mai mult utilizată, astfel de licitații ar tre-
bui să fie definite în context comunitar și să fie guvernate
de norme specifice pentru a garanta faptul că acționează în
deplină concordanță cu principiile egalității de tratament,
nediscriminării și transparenței. În acest scop, ar trebui să
se prevadă ca astfel de licitații electronice să se facă doar
pentru contracte de lucrări, bunuri sau servicii pentru care
se pot determina cu precizie specificațiile. În special, acesta
poate fi cazul contractelor recurente pentru bunuri, lucrări
și servicii. În același scop, ar trebui să fie posibilă stabilirea
clasamentului respectiv al ofertanților în orice moment al
licitației electronice. Recurgerea la licitații electronice per-
mite entităților contractante să solicite ofertanților
prezentarea de noi prețuri, revizuite în sens descrescător și,
în cazul în care contractul este atribuit ofertantului care
face cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere econo-
mic, să îmbunătățească și alte elemente ale ofertelor, în
afară de prețuri. Pentru a asigura respectarea principiului
transparenței, pot constitui obiectul licitațiilor electronice
doar elementele care pot fi evaluate automat prin mijloace
electronice, fără intervenția și/sau aprecierea entității

contractante, adică doar acele elemente care sunt
cuantificabile, astfel încât să poată fi exprimate în cifre sau
procente. Pe de altă parte, acele aspecte referitoare la oferte
care implică o apreciere a elementelor necuantificabile nu
ar trebui să facă obiectul licitațiilor electronice. Prin
urmare, anumite contracte de lucrări și anumite contracte
de servicii care au ca obiect prestații intelectuale, cum ar fi
proiectarea de lucrări, nu ar trebui să facă obiectul
licitațiilor electronice.

(23) În statele membre au fost realizate anumite tehnici de
centralizare a achizițiilor. Mai multe autorități contractante
răspund de realizarea achizițiilor sau de atribuirea contrac-
telor publice/acordurilor-cadru pentru entitățile contrac-
tante. Având în vedere volumele mari de achiziții, acele
tehnici ajută la intensificarea concurenței și la creșterea efi-
cienței achizițiilor publice. De aceea, ar trebui să se prevadă
o definiție comunitară a organismelor centrale de achizi-
ționare folosite de entitățile contractante. Ar trebui să se
definească și condițiile în care, cu respectarea principiilor
de nediscriminare și de egalitate de tratament, se poate
considera că entitățile contractante care achiziționează
lucrări, bunuri și servicii printr-un organism central de
achiziție, respectă prezenta directivă.

(24) Pentru a ține seama de condițiile diferite existente în statele
membre, statele membre ar trebui să aibă libertatea de a
alege dacă entitățile contractante pot utiliza organisme de
achiziționare, sisteme de achiziții dinamice sau licitații elec-
tronice, definite și reglementate de prezenta directivă.

(25) Ar trebui să se definească în mod corespunzător conceptul
de drepturi speciale și exclusive. Consecința definiției este
faptul că, în scopul construirii de rețele sau facilități por-
tuare sau aeroportuare, o entitate poate folosi o procedură
de expropriere sau folosirea unei proprietăți sau poate
folosi solul, subsolul și spațiul aflat deasupra unei căi
publice, fără ca acestea să fie considerate în sine un drept
exclusiv sau special în sensul prezentei directive. Faptul că
o entitate furnizează apă potabilă, energie electrică, gaz sau
energie termică unei rețele care este exploatată de o enti-
tate care beneficiază de drepturi speciale sau exclusive
acordate de o autoritate competentă a statului membru
interesat nu constituie în sine un drept exclusiv sau special
în sensul prezentei directive. De asemenea, drepturile acor-
date de un stat membru în orice formă, inclusiv prin acte
de concesiune, unui număr limitat de întreprinderi pe baza
unor criterii obiective, proporționate și nediscriminatorii
care permit oricărei părți interesate care îndeplinește acele
criterii să beneficieze de acele drepturi, nu pot fi conside-
rate drepturi speciale sau exclusive.
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(26) Entitățile contractante ar trebui să aplice dispoziții comune
de atribuire a contractelor de achiziții, pentru activitățile
lor referitoare la apă și aceste norme ar trebui să se aplice
și în cazul în care autoritățile contractante, în sensul pre-
zentei directive, atribuie contracte pentru activitățile lor din
cadrul proiectelor din domeniul ingineriei hidraulice,
irigațiilor, drenajului, precum și evacuării și tratării apelor
de canalizare. Cu toate acestea, normele de atribuire a unui
contract de achiziție de tipul celor propuse pentru produse
sunt neadecvate pentru achiziția de apă, având în vedere
necesitatea de aprovizionare din surse aflate în apropierea
locului de utilizare.

(27) Unele entități care oferă servicii de transport public cu
autobuzul au fost deja excluse din domeniul de aplicare al
Directivei 93/38/CEE. Astfel de entități ar trebui să fie
excluse și din domeniul de aplicare al prezentei directive.
Pentru a evita existența unei multitudini de regimuri
speciale care se aplică doar anumitor sectoare, procedura
generală care permite luarea în considerare a efectelor de
deschidere către concurență ar trebui să se aplice în egală
măsură tuturor entităților care oferă servicii de transport cu
autobuzul, care nu sunt excluse din domeniul de aplicare
al Directivei 93/38/CEE, în temeiul articolului 2 alinea-
tul (4).

(28) Luând în considerare continuarea deschiderii către concu-
rență a serviciilor poștale comunitare și faptul că astfel de
servicii sunt furnizate printr-o rețea de către autoritățile
contractante, întreprinderile publice și alte întreprinderi,
contractele atribuite de entitățile contractante care oferă
servicii poștale ar trebui să respecte normele prezentei
directive, inclusiv cele de la articolul 30, care, protejând
aplicarea principiilor menționate la motivul 9, creează un
cadru pentru practici comerciale loiale și permit o flexibi-
litate mai mare decât cea oferită de dispozițiile
Directivei 2004/18/CE a Parlamentului European și a Con-
siliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedu-
rilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de
lucrări, de bunuri și de servicii (1). Pentru definirea activi-
tăților respective, este necesar să se ia în considerare
definițiile din Directiva 97/67/CE a Parlamentului Euro-
pean și a Consiliului din 15 decembrie 1997 privind
normele comune pentru dezvoltarea pieței interne a
serviciilor poștale ale Comunității și îmbunătățirea calității
serviciului (2).

Indiferent de statutul lor juridic, entitățile care furnizează
servicii poștale nu sunt supuse, în prezent, normelor sta-
bilite de Directiva 93/38/CEE. Prin urmare, perioada de
punere în aplicare a adaptării la prezenta directivă a pro-
cedurilor de atribuire a contractelor poate fi mai mare pen-
tru astfel de entități, decât pentru entitățile care fac deja

obiectul acestor norme și care ar trebui doar să își adap-
teze procedurile la modificările aduse de prezenta directivă.
De aceea, ar trebui să fie permisă amânarea aplicării pre-
zentei directive în funcție de termenele necesare pentru
această adaptare. Având în vedere situațiile diverse ale enti-
tăților în cauză, statele membre ar trebui să aibă posibili-
tatea de a oferi entităților contractante care operează în
sectorul serviciilor poștale o perioadă de tranziție pentru
aplicarea prezentei directive.

(29) Contractele pot fi atribuite în scopul îndeplinirii cerințelor
inerente diverselor activități și pot fi eventual supuse dife-
ritelor regimuri juridice. Ar trebui precizat faptul că
regimul juridic care se aplică unui singur contract destinat
să acopere mai multe activități ar trebui să se supună nor-
melor aplicabile activității pentru care este destinat în
principal. Determinarea activității pentru care contractul
este destinat în principal se poate baza pe analiza nevoilor
cărora trebuie să le corespundă contractul specific, efectu-
ată de entitatea contractantă, în sensul estimării valorii
contractului și întocmirii caietului de sarcini. În anumite
cazuri, cum ar fi achiziționarea unui singur echipament
destinat desfășurării unor activități pentru care nu sunt dis-
ponibile informații care permit o estimare a ratelor de uti-
lizare respective, poate fi imposibil, din rațiuni obiective, să
se determine cărei activități, în principal, îi este destinat
contractul. Ar trebui să se indice normele aplicabile în
astfel de cazuri.

(30) Fără a aduce atingere angajamentelor internaționale ale
Comunității, este necesar să se simplifice punerea în
aplicare a prezentei directive, în mod special prin simplifi-
carea pragurilor și făcând aplicabile pentru toate entitățile
contractante, indiferent de sectorul în care operează,
dispozițiile privind informațiile care ar trebui oferite
participanților referitoare la deciziile luate în legătură cu
procedurile de atribuire a contractelor și rezultatele lor. În
plus, în cadrul uniunii monetare, astfel de praguri ar trebui
să fie stabilite în euro, astfel încât să simplifice aplicarea
acestor dispoziții, asigurând, în același timp, respectarea
pragurilor stabilite în acord, care sunt exprimate în drepturi
speciale de tragere (DST). În acest context, ar trebui să se
prevadă și o revizuire periodică a pragurilor exprimate în
euro, în vederea ajustării lor în cazul în care este necesar,
în funcție de variațiile negative posibile ale valorii monedei
euro în raport cu DST. În plus, pragurile aplicabile
concursurilor de proiecte ar trebui să fie identice cu cele
aplicabile contractelor de servicii.

(31) Ar trebui să se prevadă situații în care este posibil să nu se
aplice măsurile de coordonare a procedurilor, din motive
privind siguranța statului ori secrete de stat sau din cauza
aplicării unor norme specifice privind atribuirea de
contracte care decurg din acorduri internaționale privind
staționarea trupelor sau care sunt specifice organizațiilor
internaționale.

(1) JO L 134, 30.4.2004, p. 114.
(2) JO L 15, 21.1.1998, p. 14. Directivă modificată ultima dată de Regu-
lamentul (CE) nr. 1882/2003 (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).
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(32) Ar trebui să se excludă anumite contracte de servicii,
bunuri și lucrări atribuite unei întreprinderi afiliate, a cărei
activitate principală este furnizarea unor astfel de servicii,
bunuri sau lucrări grupului din care face parte, și nu comer-
cializarea lor pe piață. De asemenea, ar trebui să se excludă
anumite contracte de servicii, bunuri și lucrări atribuite de
către o entitate contractantă unei societăți mixte formate
dintr-un număr de entități contractante în scopul desfășu-
rării activităților reglementate de prezenta directivă și din
care face parte acea entitate. Cu toate acestea, este oportun
să garanteze că această excludere nu determină denaturări
ale concurenței, în avantajul întreprinderilor sau societăți-
lor mixte care sunt afiliate entităților contractante; este
adecvat să se prevadă un ansamblu corespunzător de
norme, în special referitoare la limitele maxime între care
întreprinderile pot obține o parte a cifrei lor de afaceri de
pe piață și dincolo de care pierd posibilitatea de a li se atri-
bui contracte fără apelarea la concurență, precum și
referitoare la componența societăților mixte și stabilitatea
raporturilor dintre acestea și entitățile contractante.

(33) În contextul serviciilor, contractele de achiziționare sau
locațiune a bunurilor imobile sau a drepturilor privind
astfel de bunuri au caracteristici specifice, care fac
inadecvată aplicarea normelor de atribuire a contractelor
de achiziții.

(34) Serviciile de arbitraj și conciliere sunt furnizate, de obicei,
de organisme sau persoane numite sau selectate într-o
manieră care nu poate fi reglementată de norme de atribu-
ire a contractelor de achiziții.

(35) În conformitate cu acordul, serviciile financiare reglemen-
tate de prezenta directivă nu includ contracte privind emi-
terea, achiziționarea, vânzarea sau transferul de titluri sau
de alte instrumente financiare; în special, nu sunt regle-
mentate tranzacțiile efectuate de entitățile contractante în
scopul obținerii de bani sau capital.

(36) Prezenta directivă ar trebui să reglementeze furnizarea de
servicii numai în cazul în care se bazează pe un contract.

(37) În temeiul articolului 163 din tratat, încurajarea cercetării
și dezvoltării tehnologice este un mijloc de consolidare a
bazei științifice și tehnologice a industriei comunitare, iar
deschiderea contractelor de servicii contribuie la realizarea
acestui obiectiv. Prezenta directivă nu ar trebui să regle-
menteze cofinanțarea programelor de cercetare și
dezvoltare; prin urmare, contractele de cercetare și
dezvoltare, altele decât cele care sunt exclusiv în beneficiul
entității contractante, pentru uz propriu, în exercitarea
propriei activități, cu condiția ca prestarea serviciilor să fie

remunerată integral de entitatea contractantă, nu sunt
reglementate de prezenta directivă.

(38) Pentru a evita proliferarea regimurilor speciale aplicabile
numai anumitor sectoare, regimul special aflat în prezent
în vigoare, creat în temeiul articolului 3 din
Directiva 93/38/CEE și articolului 12 din Directiva
94/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din
30 mai 1994 privind condițiile de acordare și folosire a
autorizațiilor de prospectare, explorare și extracție a
hidrocarburilor (1), în privința entităților care exploatează
o zonă geografică în scopul prospectării sau extracției de
petrol, gaze, cărbune sau alți combustibili solizi, ar trebui
să fie înlocuite de o procedură generală care permite exclu-
derea sectoarelor expuse direct concurenței. Cu toate
acestea, ar trebui să se garanteze că acest lucru nu aduce
atingere Deciziei 93/676/CEE a Comisiei din 10 decembrie
1993, care stabilește că exploatarea zonelor geografice în
scopul prospectării sau extracției de petrol sau gaze nu
constituie, în Țările de Jos, o activitate definită la articolul 2
alineatul (2) litera (b) punctul (i) din Directiva 90/531/CEE
a Consiliului și că entitățile care desfășoară o astfel de acti-
vitate nu sunt considerate, în Țările de Jos, ca beneficiind
de drepturi speciale sau exclusive, în sensul articolului 2
alineatul (3) litera (b) din directivă (2), Deciziei 97/367/CE
a Comisiei din 30 mai 1997, care stabilește că exploatarea
zonelor geografice în scopul prospectării sau extracției de
petrol sau gaze nu constituie, în Regatul Unit, o activitate
definită la articolul 2 alineatul (2) litera (b) punctul (i) din
Directiva 93/38/CEE a Consiliului și că entitățile care des-
fășoară o astfel de activitate nu ar trebui să fie considerate,
în Regatul Unit, ca beneficiind de drepturi speciale sau
exclusive în sensul articolului 2 alineatul (3) litera (b) din
prezenta directivă (3), Deciziei 2002/205/CE a Comisiei din
4 martie 2002, ca urmare a unei cereri din partea Austriei
de a aplica regimul special prevăzut la articolul 3 din
Directiva 93/38/CEE (4) și Deciziei 2004/73/CE a Comisiei
ca urmare a solicitării din partea Germaniei de aplicare a
procedurii speciale prevăzute la articolul 3 din
Directiva 93/38/CEE (5).

(39) Ocuparea forței de muncă și munca sunt elementele esen-
țiale pentru garantarea egalității de șanse pentru toți și con-
tribuie la integrarea în societate. În acest context, atelierele
protejate și programele de ocupare a forței de muncă pro-
tejate contribuie eficient la integrarea sau reintegrarea pe
piața muncii a persoanelor cu handicap. Cu toate acestea,
este posibil ca astfel de ateliere să nu poată obține contracte
în condiții de concurență normale. În consecință, este nece-
sar să se prevadă că statele membre pot rezerva unor astfel
de ateliere dreptul de participare la procedurile de atribuire
a contractelor de achiziții publice sau pot rezerva executa-
rea contractelor în cadrul programelor de ocupare a forței
de muncă protejate.

(1) JO L 164, 30.6.1994, p. 3.
(2) JO L 316, 17.12.1993, p. 41.
(3) JO L 156, 13.6.1997, p. 55.
(4) JO L 68, 12.3.2002, p. 31.
(5) JO L 16, 23.1.2004, p. 57.
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(40) Prezenta directivă nu ar trebui să se aplice contractelor
destinate să permită desfășurarea unei activități menționate
la articolele 3-7, nici concursurilor de proiecte organizate
pentru căutarea unei astfel de activități, în cazul în care, în
statul membru în care se desfășoară această activitate,
aceasta este direct expusă concurenței pe piețe la care
accesul nu este limitat. De aceea, este necesar să se intro-
ducă o procedură, aplicabilă tuturor sectoarelor reglemen-
tate de prezenta directivă, care să permită luarea în consi-
derare a efectelor deschiderii actuale sau viitoare către
concurență. O astfel de procedură ar trebui să ofere secu-
ritate juridică pentru entitățile interesate, precum și un pro-
ces decizional corespunzător, asigurând, în cadrul unor ter-
mene scurte, aplicarea uniformă a legislației comunitare în
acest domeniu.

(41) Expunerea directă la concurență ar trebui să fie evaluată pe
baza unor criterii obiective, ținând seama de caracteristicile
specifice ale sectorului respectiv. Se va considera că
punerea în aplicare și aplicarea legislației comunitare cores-
punzătoare, care deschide un anumit sector sau o parte din
acesta, oferă motive suficiente în favoarea ipotezei privind
accesul liber la piața respectivă. O astfel de legislație cores-
punzătoare ar trebui să fie identificată într-o anexă care
poate fi actualizată de Comisie. Atunci când face actuali-
zarea, Comisia ține seama, în special, de adoptarea posibilă
a unor măsuri care atrag după sine o deschidere reală către
concurență a sectoarelor, alte decât cele pentru care se
menționează deja o legislație la anexa XI, cum ar fi trans-
porturile feroviare. În cazul în care accesul liber la o anu-
mită piață nu rezultă din punerea în aplicare a legislației
comunitare corespunzătoare, ar trebui să se demonstreze
că acest acces este liber, de jure și de facto. În acest scop,
aplicarea de către un stat membru a unei directive, cum ar
fi Directiva 94/22/CE de deschidere a unui anumit sector
către concurență, la alt sector, cum ar fi cel al cărbunelui,
este o circumstanță care ar trebui să fie luată în conside-
rare în sensul articolului 30.

(42) Cerințele tehnice întocmite de achizitori ar trebui să per-
mită contractelor de achiziții publice să fie deschise con-
curenței. În acest scop, ar trebui să existe posibilitatea de a
prezenta oferte care reflectă diversitatea de soluții tehnice.
Pentru aceasta, ar trebui ca cerințele tehnice să poată fi
întocmite ținând seama de performanță și exigențe func-
ționale, iar, în cazul în care se face trimitere la standardul
european sau, în absența acestuia, la standardul național,
entitățile contractante ar trebui să ia în considerare oferte
bazate pe alte soluții echivalente care satisfac nevoile enti-
tăților contractante și sunt echivalente, din punct de vedere
al siguranței. Pentru a demonstra echivalența, ofertanților
ar trebui să li se permită folosirea de dovezi sub orice
formă. Entitățile contractante ar trebui să fie capabile să
ofere o justificare pentru orice decizie conform căreia nu

există echivalență. Entitățile contractante care doresc să
definească cerințele de mediu pentru cerințele tehnice ale
unui anumit contract pot prevedea caracteristici de mediu,
cum ar fi o anumită metodă de producție determinată,
precum și efectele ecologice specifice ale serviciilor sau
grupelor de produse. Ele pot folosi, fără a fi însă obligatoriu,
cerințele corespunzătoare definite de etichetele ecologice,
cum ar fi eticheta ecologică europeană, etichetele ecologice
(multi)naționale sau oricare altă etichetă ecologică, condi-
ția fiind ca cerințele pentru etichetă să fie definite și adop-
tate pe baza unor informații științifice, printr-un proces la
care pot participa părțile în cauză, cum ar fi organismele
guvernamentale, consumatorii, producătorii, distribuitorii
și organizațiile de mediu și ca eticheta să fie accesibilă și
disponibilă pentru toate părțile interesate. În măsura în
care este posibil, entitățile contractante ar trebui să întoc-
mească cerințe tehnice care să ia în considerare criteriile de
accesibilitate pentru persoane cu handicap sau concepția
pentru toți utilizatorii. Cerințele tehnice ar trebui să fie clar
indicate, astfel încât ofertanții să știe la ce se referă cerințele
stabilite de entitatea contractantă.

(43) Pentru a favoriza accesul întreprinderilor mici și mijlocii pe
piața achizițiilor publice, este indicat să se prevadă dispo-
ziții privind subcontractarea.

(44) Condițiile de executare a contractelor sunt compatibile cu
directiva, în măsura în care nu sunt discriminatorii în mod
direct sau indirect și sunt indicate în anunțul de convocare
la licitație sau în caietul de sarcini. În mod special, acestea
pot avea rolul de a favoriza formarea profesională la locul
demuncă, angajarea persoanelor care au anumite dificultăți
de integrare, lupta împotriva șomajului sau protecția
mediului. De exemplu, se poate menționa obligația – apli-
cabilă în timpul executării contractului – de a recruta
persoane aflate în căutarea unui loc de muncă de mult timp
sau de a pune în aplicare măsuri de formare profesională
pentru persoanele fără un loc de muncă sau pentru tineri,
de a respecta în esență dispozițiile fundamentale ale con-
vențiilor Organizației Internaționale a Muncii (OIM), în
ipoteza că astfel de dispoziții nu au fost puse în aplicare în
dreptul intern și de a recruta mai multe persoane cu han-
dicap decât impune dreptul intern.

(45) Actele cu putere de lege, normele administrative și
acordurile colective, atât la nivel național, cât și la nivel
comunitar, care sunt în vigoare în domeniul condițiilor de
muncă și securității muncii, se aplică în timpul executării
unui contract, cu condiția ca asemenea norme, precum și
aplicarea lor, sunt conforme cu dreptul comunitar. În situa-
țiile transfrontaliere, în care lucrători dintr-un stat mem-
bru prestează servicii în alt stat membru în scopul execu-
tării unui contract, Directiva 96/71/CE a Parlamentului
European și a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind
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detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii (1) pre-
vede condițiile minime care trebuie să fie respectate de țara
gazdă în privința acestor lucrători detașați. În cazul în care
dreptul intern conține dispoziții în acest sens, se poate con-
sidera că nerespectarea acestor obligații este o abatere
gravă sau un delict privind conduita profesională a opera-
torului economic interesat, care poate duce la excluderea
acelui operator economic din procedura de atribuire a unui
contract.

(46) Având în vedere noile realizări în tehnologia informației și
a telecomunicațiilor și simplificările pe care acestea le pot
aduce în ceea ce privește publicitatea contractelor și efici-
ența și transparența procedurilor de atribuire, mijloacele
electronice ar trebui să fie considerate egale cu mijloacele
clasice de comunicare și schimb de informații. În măsura
în care este posibil, mijlocul și tehnologia alese ar trebui să
fie compatibile cu tehnologiile utilizate în celelalte state
membre.

(47) Utilizarea mijloacelor electronice determină economii de
timp. Drept urmare, ar trebui să se prevadă reducerea ter-
menelor minime în cazul în care se utilizează aceste
mijloace electronice, cu condiția, cu toate acestea, ca ele să
fie compatibile cu modalitățile de transmitere specifice pre-
văzute la nivel comunitar. Cu toate acestea, este necesar să
se garanteze că efectul cumulat al reducerilor termenelor
nu determină termene excesiv de scurte.

(48) Directiva 1999/93/CE a Parlamentului European și a Con-
siliului din 13 decembrie 1999 privind un cadru comunitar
pentru semnături electronice (2) și Directiva 2000/31/CE a
Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2000
privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății
informaționale, în special ale comerțului electronic, pe
piața internă (Directiva privind comerțul electronic) (3) ar
trebui, în contextul prezentei directive, să se aplice la trans-
miterea de informații pe cale electronică. Procedurile de
atribuire a contractelor de achiziții publice și normele apli-
cabile concursurilor de servicii necesită un nivel de sigu-
ranță și confidențialitate mai ridicat decât cel impus de
aceste directive. În consecință, dispozitivele pentru recep-
ția electronică a ofertelor, cererilor de participare și planu-
rilor și proiectelor ar trebui să fie conforme cu cerințe
suplimentare specifice. În acest scop, ar trebui să fie
încurajată, în măsura posibilităților, folosirea semnăturilor
electronice și, în special, a semnăturii electronice avansate.
De asemenea, existența unor sisteme voluntare de
acreditare poate constitui un cadru favorabil pentru îmbu-
nătățirea nivelului serviciului de certificare furnizat pentru
aceste dispozitive.

(49) Este necesar ca participanții la o procedură de atribuire să
fie informați despre deciziile privind încheierea unui acord-
cadru, atribuirea unui contract sau abandonarea procedu-
rii în termene suficient de scurte, astfel încât să nu facă
imposibilă introducerea cererilor de reexaminare; prin
urmare, aceste informații ar trebui să fie furnizate cât mai
repede posibil, în general în termen de 15 zile de la luarea
deciziei.

(50) Ar trebui să se precizeze faptul că entitățile contractante
care stabilesc criterii de selecție în cadrul unei proceduri
deschise ar trebui să facă acest lucru în conformitate cu
norme și criterii obiective, la fel cum criteriile de selecție
din procedurile restrânse și negociate ar trebui să fie
obiective. Aceste norme și criterii obiective, la fel ca și
criteriile de selecție, nu implică în mod necesar ponderări.

(51) Este necesar să se ia în considerare jurisprudența Curții de
Justiție în cazurile în care un operator economic se bazează
pe capacitățile economice, financiare sau tehnice ale altor
entități, indiferent de natura juridică a legăturilor dintre el
și aceste entități, pentru a satisface criteriile de selecție sau,
în contextul sistemului de calificare, pentru a-și susține
cererea de calificare. În acest din urmă caz, operatorul eco-
nomic ar trebui să dovedească faptul că acele resurse îi vor
fi cu adevărat disponibile pe toată perioada de valabilitate
a calificării. Prin urmare, în sensul acelei calificări, o enti-
tate contractantă poate determina nivelurile de cerințe care
ar trebui îndeplinite și în special, de exemplu, atunci în
cazul în care operatorul se prevalează de capacitatea finan-
ciară a altei entități, poate cere ca acea entitate să își asume
responsabilitatea, în mod solidar, în cazul în care este nece-
sar.

Sistemele de calificare ar trebui să fie administrate în
conformitate cu norme și criterii obiective, care, la alege-
rea entităților contractante, se pot referi la capacitățile ope-
ratorilor economici și/sau la caracteristicile lucrărilor,
bunurilor sau serviciilor cuprinse de sistem. În sensul cali-
ficării, entitățile contractante pot organiza propriile încer-
cări pentru a evalua caracteristicile lucrărilor, bunurilor și
serviciilor respective, în special în ceea ce privește compa-
tibilitatea și siguranța.

(52) Normele comunitare privind recunoașterea reciprocă a
diplomelor, certificatelor sau a altor dovezi de calificare
formală se aplică în cazul în care, pentru participarea la o
procedură de atribuire a contractelor de achiziții sau la un
concurs de proiecte, este necesar să se aducă dovezi privind
o anumită calificare.

(53) În cazurile specifice, în care natura lucrărilor și a serviciilor
justifică aplicarea de măsuri sau sisteme de management
ecologic în timpul executării unui contract, poate fi impusă
aplicarea unor asemenea măsuri sau sisteme. Sistemele de
management ecologic, indiferent în cazul în care sunt sau

(1) JO L 18, 21.1.1997, p. 1.
(2) JO L 13, 19.1.2000, p. 12.
(3) JO L 178, 17.7.2000, p. 1.
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nu înregistrate în conformitate cu instrumente comunitare,
cum ar fi Regulamentul (CE) nr. 761/2001 (EMAS) (1), pot
demonstra că operatorul economic are capacitatea tehnică
de a executa contactul. În plus, o descriere a măsurilor apli-
cate de operatorul economic pentru asigurarea aceluiași
nivel de protecție a mediului ar trebui să fie acceptată ca
dovadă alternativă la sistemele de management ecologic
înregistrate.

(54) Ar trebui să fie evitată atribuirea de contacte de achiziții
publice operatorilor economici care au făcut parte dintr-o
organizație criminală sau care au fost găsiți vinovați de
corupție sau fraudă în detrimentul intereselor financiare ale
Comunităților Europene ori de spălare de bani. Având în
vedere faptul că entitățile contractante, care nu sunt auto-
rități contractante, s-ar putea să nu aibă acces la dovezi
incontestabile în această privință, este necesar să se lase
acestor entități contractante opțiunea de a aplica sau nu
criteriile de excludere enumerate la articolul 45 alinea-
tul (1) din Directiva 2004/18/CE. Obligativitatea de a aplica
articolul 45 alineatul (1) ar trebui să fie limitată, prin
urmare, doar la entitățile contractante care sunt și autori-
tăți contractante. După caz, entitățile contractante ar tre-
bui să ceară solicitanților de calificare, candidaților sau
ofertanților documentele corespunzătoare și, în cazul în
care au suspiciuni privind situația personală a acestor ope-
ratori economici, ar putea solicita cooperarea autorităților
competente din statul membru interesat. Excluderea aces-
tor operatori economici ar trebui să aibă loc de îndată ce
autoritatea contractantă află despre o sentință privind ase-
menea infracțiuni, emisă în conformitate cu dreptul intern,
care are caracterul definitiv pe care i-l conferă autoritatea
de lucru judecat.

În cazul în care dreptul intern conține dispoziții în acest
sens, nerespectarea legislației privind mediul sau a legisla-
ției privind înțelegerile ilicite în contractele de achiziții
publice, care a făcut obiectul unei hotărâri definitive sau al
unei decizii cu efecte echivalente, poate fi considerată delict
privind conduita profesională a operatorului economic
interesat sau o abatere gravă.

Nerespectarea dispozițiilor de drept intern care transpun
Directivele 2000/78/CE (2) și 76/207/CEE ale Consiliului (3)
privind egalitatea de tratament a lucrătorilor, care a făcut
obiectul unei hotărâri definitive sau al unei decizii cu

efecte echivalente, poate fi considerată delict privind con-
duita profesională a operatorului economic interesat sau o
abatere gravă.

(55) Contractele trebuie să fie atribuite pe baza unor criterii
obiective, care asigură respectarea principiilor
transparenței, nediscriminării și egalității de tratament și
care garantează că ofertanții sunt evaluați în condiții de
concurență efectivă. Prin urmare, este necesar să se permită
aplicarea a numai două criterii de atribuire: „prețul cel mai
scăzut” și „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere
economic”.

Pentru a garanta respectarea principiului egalității de trata-
ment în atribuirea contractelor, este necesar să se prevadă
obligația – consacrată de jurisprudență – de a asigura trans-
parența necesară pentru a permite tuturor ofertanților să
fie informați, în mod rezonabil, asupra criteriilor și
aranjamentelor care urmează să se aplice pentru a identi-
fica oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere econo-
mic. Prin urmare, entitățile contractante sunt responsabile
pentru indicarea criteriilor de atribuire a contractului și
ponderea relativă acordată fiecărui criteriu, în timp util,
astfel încât ofertanții să le cunoască în cazul în care își
pregătesc ofertele. Entitățile contractante pot deroga de la
indicarea ponderii criteriilor de atribuire a contractului în
cazuri justificate în mod corespunzător, pentru care ar tre-
bui să fie capabile să ofere motive, în cazul în care ponderile
nu pot fi stabilite anticipat, în special din cauza
complexității contractului. În asemenea situații, ele ar tre-
bui să indice criteriile în ordinea descrescătoare a
importanței.

În cazul în care entitățile contractante decid să atribuie un
contract ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere
economic, ele ar trebui să evalueze ofertele ca să o deter-
mine pe aceea care prezintă cel mai bun raport calitate-
preț. Pentru aceasta, ele ar trebui să determine criteriile
economice și calitative care, luate în ansamblu, trebuie să
permită determinarea ofertei celei mai avantajoase oferte
din punct de vedere economic pentru entitatea contrac-
tantă. Determinarea acestor criterii depinde de obiectul
contractului, întrucât ele trebuie să permită evaluarea nive-
lului de performanță oferit de fiecare ofertant, având în
vedere obiectul contractului, definit ca în cerințele tehnice,
precum și măsurarea raportului calitate-preț pentru fiecare
ofertă. Pentru a garanta egalitatea de tratament, criteriile de
atribuire ar trebui să permită compararea și evaluarea
obiectivă a ofertelor. În cazul în care aceste condiții sunt
îndeplinite, criteriile economice și calitative pentru atribu-
irea contractului, cum ar fi respectarea cerințelor de mediu,
pot permite entității contractante să satisfacă necesitățile
publicului interesat, astfel cum sunt definite în specificați-
ile contractului. În aceleași condiții, o entitate contractantă
poate folosi criterii care au ca obiectiv satisfacerea cerințe-
lor sociale – definite în specificațiile contractului – proprii
categoriilor de populație în mod special defavorizate, din
care fac parte beneficiarii/utilizatorii lucrărilor, bunurilor
sau serviciilor care fac obiectul contractului.

(1) Regulamentul (CE) nr. 761/2001 al Parlamentului European și al
Consiliului din 19 martie 2001 de admitere a participării voluntare a
organizațiilor la un sistem comunitar de management ecologic și de
audit (EMAS) (JO L 114, 24.4.2001, p. 1).

(2) Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de cre-
are a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce
privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă (JO L 303,
2.12.2000, p. 16).

(3) Directiva 76/207/CEE a Consiliului din 9 februarie 1976 privind
aplicarea principiului egalității de tratament între bărbați și femei în
ceea ce privește accesul la încadrare în muncă, formare și promovare
profesională și condițiile de muncă (JO L 39, 14.2.1976, p. 40).
Directivă modificată de Directiva 2002/73/CE a Parlamentului Euro-
pean și a Consiliului (JO L 269, 5.10.2002, p. 15).
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(56) Criteriile de atribuire nu trebuie să afecteze aplicarea dis-
pozițiilor de drept intern privind remunerarea unor
anumite servicii, cum ar fi serviciile prestate de arhitecți,
ingineri sau avocați.

(57) Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1182/71 al Consiliului
din 3 iunie 1971 privind stabilirea normelor care se aplică
perioadelor, datelor și termenelor (1) ar trebui să se aplice
la calculul termenelor conținute de prezenta directivă.

(58) Prezenta directivă nu ar trebui să aducă atingere obligații-
lor internaționale ale Comunității sau ale statelor membre
și nu ar trebui să aducă atingere aplicării dispozițiilor
tratatului, în special articolele 81 și 86.

(59) Prezenta directivă nu ar trebui să aducă atingere obligații-
lor statelor membre privind termenele de transpunere și de
aplicare a Directivei 93/38/CEE, stabilite la anexa XXV.

(60) Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei
directive ar trebui să fie adoptate în conformitate cu Decizia
1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire
a procedurilor pentru exercitarea competențelor de punere
în aplicare conferite Comisiei (2),

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

CUPRINS

TITLUL I Dispoziții generale aplicabile contractelor și concursurilor de proiecte

Capitolul I Termeni de bază

Articolul 1 Definiții

Capitolul II Domeniu de aplicare: definiții ale activităților și entităților menționate

Secțiunea 1 Entități

Articolul 2 Entități contractante

Secțiunea 2 Activități

Articolul 3 Gaze, energie termică și energie electrică

Articolul 4 Apă

Articolul 5 Servicii de transport

Articolul 6 Servicii poștale

Articolul 7 Dispoziții privind explorarea sau extracția de petrol, gaze, cărbune sau alți combustibili solizi, precum
și porturile și aeroporturile

Articolul 8 Lista entităților contractante

Articolul 9 Contracte care cuprind mai multe activități

Capitolul III Principii generale

Articolul 10 Principii de atribuire a contractelor

TITLUL II Norme aplicabile contractelor

Capitolul I Dispoziții generale

Articolul 11 Operatori economici

Articolul 12 Condiții privind acordurile încheiate în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului

Articolul 13 Confidențialitate

(1) JO L 124, 8.6.1971, p. 1. (2) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.
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Secțiunea 2 Contracte și concesiuni, precum și contracte care fac obiectul unor regimuri speciale
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Subsecț iunea 2 Excluderi aplicabile tuturor entităților contractante și tuturor tipurilor de contracte

Articolul 19 Contracte atribuite în scopul revânzării sau închirierii către terți

Articolul 20 Contracte atribuite în alte scopuri decât desfășurarea unei activități menționate sau pentru desfășu-
rarea unei astfel de activități într-o țară terță
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Articolul 22 Contracte atribuite în temeiul normelor internaționale

Articolul 23 Contracte atribuite unei întreprinderi afiliate, unei societăți mixte sau unei entități contractante care
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Subsecț iunea 3 Excluderi aplicabile tuturor entităților contractante, dar numai pentru contracte de servicii

Articolul 24 Contracte referitoare la anumite servicii excluse din domeniul de aplicare al prezentei directive

Articolul 25 Contracte de servicii atribuite pe baza unui drept exclusiv

Subsecț iunea 4 Excluderi aplicabile numai anumitor entități contractante

Articolul 26 Contracte atribuite de anumite entități contractante pentru achiziționarea de apă și pentru furnizarea
de energie sau de combustibili pentru producerea energiei
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Articolul 33 Contracte mixte de servicii care includ serviciile enumerate la anexa XVII A și serviciile enumerate la
anexa XVII B
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Articolul 58 Oferte care cuprind produse originare din țări terțe

Articolul 59 Relații cu țări terțe în ceea ce privește contractele de lucrări, bunuri și servicii

TITLUL III
Norme aplicabile concursurilor de proiecte în domeniul serviciilor

Articolul 60 Dispoziție generală

Articolul 61 Praguri

Articolul 62 Concursuri de proiecte excluse

Articolul 63 Norme privind publicitatea și transparența

Articolul 64 Mijloace de comunicare
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TITLUL IV
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Articolul 67 Obligații statistice
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Articolul 69 Revizuirea pragurilor

Articolul 70 Modificări

Articolul 71 Punerea în aplicare

Articolul 72 Mecanisme de control

Articolul 73 Abrogarea

Articolul 74 Intrarea în vigoare

Articolul 75 Destinatari

Anexa I Entități contractante din sectoarele transporturilor sau de distribuție a gazelor sau energiei termice

Anexa II Entități contractante din sectoarele de producție, transporturi sau distribuție a energiei electrice
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Anexa IV Entități contractante din domeniul serviciilor de transport feroviar

Anexa V Entități contractante din domeniul serviciilor de transport urban feroviar, cu tramvaiul, troleibuzul
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Anexa IX Entități contractante din domeniul instalațiilor portuare maritime sau interioare sau alte terminale

Anexa X Entități contractante din domeniul instalațiilor aeroportuare

Anexa XI Lista actelor legislative comunitare menționate la articolul 30 alineatul (3)

Anexa XII Lista activităților menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (b)
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Anexa XIII Informații care trebuie incluse în anunțurile de contract

A. Proceduri deschise

B. Proceduri restrânse

C. Proceduri negociate

D. Anunț simplificat de contract, destinat utilizării într-un sistem de achiziționare dinamic

Anexa XIV Informații care trebuie incluse în anunțurile privind existența unui sistem de calificare

Anexa XV A Informații care trebuie incluse în anunțurile orientative periodice

Anexa XV B Informații care trebuie incluse în anunțurile privind publicarea unui anunț periodic despre profilul
unui cumpărător, care nu se utilizează ca mijloc de convocare la licitație

Anexa XVI Informații care trebuie incluse în anunțurile de atribuire a contractelor

Anexa XVII A Servicii în sensul articolului 31

Anexa XVII B Servicii în sensul articolului 32

Anexa XVIII Informații care trebuie incluse în anunțul privind concursurile de proiecte

Anexa XIX Informații care trebuie incluse în anunțurile privind rezultatele concursurilor de proiecte

Anexa XX Detalii referitoare la publicare

Anexa XXI Definirea anumitor cerințe tehnice

Anexa XXII Tabel recapitulativ cu termenele prevăzute la articolul 45

Anexa XXIII Dispoziții internaționale în materie de dreptul muncii în sensul articolului 59 alineatul (4)

Anexa XXIV Cerințe privind echipamentele pentru primirea electronică a ofertelor, cererilor de participare, cere-
rilor de calificare, precum și a planurilor și proiectelor în cadrul concursurilor

Anexa XXV Termene de transpunere și punere în aplicare

Anexa XXVI Tabel de corespondență

TITLUL I

DISPOZIȚII GENERALE APLICABILE CONTRACTELOR ȘI CONCURSURILOR DE PROIECTE

CAPITOLUL I

Termeni de bază

Articolul 1

Definiții

1. În sensul prezentei directive, se aplică definițiile formulate în
prezentul articol.

2. (a) „Contracte de bunuri, lucrări și servicii” reprezintă
contracte cu titlu oneros, încheiate în scris între una sau
mai multe entități contractante menționate la articolul 2
alineatul (2) și unul sau mai mulți antreprenori, furnizori
sau prestatori de servicii;

(b) „Contracte de lucrări” reprezintă contracte care au ca
obiect fie execuția, fie atât proiectarea, cât și execuția de
lucrări referitoare la una dintre activitățile menționate la
anexa XII sau o lucrare sau realizarea, prin orice mijloace,
a unei lucrări care corespunde cerințelor specificate de
către entitatea contractantă. O „lucrare” înseamnă
rezultatul unui ansamblu de lucrări de construcții sau

lucrări de inginerie civilă destinat să îndeplinească prin el
însăși o funcție economică sau tehnică;

(c) „Contracte de bunuri” reprezintă contracte, altele decât cele
menționate la litera (b), care au ca obiect achiziționarea,
leasingul, locațiunea sau locație-vânzarea de produse, cu
sau fără opțiunea de cumpărare.

Un contract care are ca obiect furnizarea de produse, care
cuprinde cu titlu accesoriu și operațiuni de amplasare și
instalare, se consideră „contract de bunuri”;

(d) „Contract de servicii” reprezintă contracte, altele decât cele
de lucrări sau bunuri, care au ca obiect prestarea de servicii
menționate la anexa XVII.

Un contract care are ca obiect atât produse, cât și servicii,
în sensul anexei XVII, se consideră „contract de servicii” în
cazul în care valoarea serviciilor în cauză depășește
valoarea produselor cuprinse în contract.

Un contract care are ca obiect prestarea de servicii, în
sensul anexei XVII și care include activități în sensul ane-
xei XVII numai cu titlu accesoriu în raport cu obiectul
principal al contractului, se consideră „contract de servicii”.
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3. (a) O „concesionare de lucrări” reprezintă un contract de
același tip ca și un contract de lucrări, cu excepția faptului
că echivalentul lucrărilor constă fie numai în dreptul de a
exploata lucrarea, fie în acel drept însoțit de un preț;

(b) O „concesionare de servicii” reprezintă un contract de
același tip ca și un contract de servicii, cu excepția faptului
că echivalentul financiar pentru prestarea de servicii con-
stă numai în dreptul de a exploata serviciul sau în acel
drept însoțit de un preț.

4. Un „acord-cadru” reprezintă un acord încheiat între una sau
mai multe entități contractante menționate la articolul 2 alinea-
tul (2) și unul sau mai mulți operatori economici, în scopul de a
stabili termenii care reglementează contractele ce urmează a fi
atribuite în cursul unei anumite perioade, în special în ceea ce pri-
vește prețurile și, după caz, cantitățile avute în vedere.

5. Un „sistem de achiziționare dinamic” reprezintă un proces de
achiziție în întregime electronic pentru realizarea achizițiilor de uz
curent, ale cărui caracteristici, în general disponibile pe piață,
satisfac cerințele entității contractante și care este limitat în timp
și deschis pe toată durata sa de valabilitate oricărui operator eco-
nomic care satisface criteriile de selecție și care a prezentat o ofertă
orientativă conformă cu caietul de sarcini.

6. O „licitație electronică” reprezintă un proces repetitiv care
implică un dispozitiv electronic pentru prezentarea noilor prețuri,
revăzute în sens descrescător și a noilor valori privind anumite
elemente ale ofertelor, care apar după o evaluare inițială completă
a ofertelor, permițând clasificarea lor prin metode de evaluare
automată. În consecință, anumite contracte de servicii și anumite
contracte de lucrări care au ca obiect prestații intelectuale, cum ar
fi proiectarea de lucrări, nu pot face obiectul licitațiilor electro-
nice.

7. Termenii „antreprenor”, „furnizor” sau „prestator de servicii”
definesc o persoană fizică sau juridică ori o entitate contractantă
în sensul articolului 2 alineatul (2) literele (a) sau (b), ori un grup
de astfel de persoane și entități care oferă, respectiv, execuția de
lucrări și a unei lucrări, produse sau servicii pe piață.

Termenul „operator economic” se referă, în egală măsură, la
conceptele de antreprenor, furnizor și prestator de servicii. Acesta
se utilizează doar în scopul simplificării textului.

Un „ofertant” este un operator economic care prezintă o ofertă și
un „candidat” este cel care solicită o invitație pentru a participa la
o procedură restrânsă sau negociată.

8. Un „organism central de achiziție” reprezintă o autoritate con-
tractantă în sensul articolului 2 alineatul (1) litera (a) sau o
autoritate contractantă în sensul articolului 1 alineatul (9) din
Directiva 2004/18/CE, care:

— achiziționează bunuri și servicii destinate entităților contrac-
tante sau

— atribuie contracte de achiziții publice sau încheie acorduri-
cadru pentru lucrări, bunuri sau servicii destinate entităților
contractante.

9. „Proceduri deschise, restrânse și negociate” reprezintă
procedurile de achiziționare aplicate de entitățile contractante, în
cadrul cărora:

(a) în cazul procedurilor deschise, orice operator economic inte-
resat poate prezenta o ofertă;

(b) în cazul procedurilor restrânse, orice operator economic
poate solicita să participe și numai candidații invitați de enti-
tatea contractantă pot prezenta o ofertă;

(c) în cazul procedurilor negociate, entitatea contractantă con-
sultă operatorii economici în ceea ce privește alegerea sa și
negociază condițiile contractului cu unul sau mai mulți dintre
aceștia.

10. „Concursurile de proiecte” reprezintă acele proceduri care
permit entității contractante să achiziționeze, în special în
domeniul amenajării teritoriului, urbanismului, arhitecturii,
ingineriei sau prelucrării datelor, un plan sau un proiect selectat
de un juriu în urma unei deschideri către concurență, cu sau fără
acordare de prime.

11. Termenii „scris(ă)” sau „în scris” desemnează orice ansamblu
de cuvinte sau cifre ce poate fi citit, reprodus și comunicat ulte-
rior. Poate include informații transmise și stocate prin mijloace
electronice.

12. Un „mijloc electronic” reprezintă un mijloc care utilizează
echipamente electronice pentru prelucrarea (inclusiv
comprimarea digitală) și stocarea datelor care folosește difuzarea,
transmiterea și recepționarea prin fir, prin radio sau prin mijloace
optice sau alte mijloace electromagnetice.

13. „Vocabularul comun privind achizițiile publice” (Common
Procurement Vocabulary, CPV) reprezintă nomenclatura de refe-
rință aplicabilă contractelor de achiziții publice, adoptată de Regu-
lamentul (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European și al
Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind Vocabularul comun pri-
vind achizițiile publice (CVP) (1), asigurând, în același timp, echi-
valența cu alte nomenclatoare existente.

În cazul diverselor interpretări ale domeniului de aplicare al pre-
zentei directive, în urma posibilelor diferențe dintre nomenclatura
CPV și nomenclatura NACE menționată la anexa XII și
nomenclatura CPC (versiune provizorie) menționată la anexa
XVII, nomenclatoarele NACE, respectiv CPC au prioritate.

(1) JO L 340, 16.12.2002, p. 1.
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CAPITOLUL II

Domeniul de aplicare: definirea activităților și entităților menționate

Secț iunea 1

Entități

Articolul 2

Entități contractante

1. În sensul prezentei directive, se înțelege prin:

(a) „Autorități contractante” statul, colectivitățile teritoriale,
organismele de drept public, asociațiile formate din una sau
mai multe asemenea colectivități sau unul sau mai multe ase-
menea organisme de drept public.

„Organism de drept public” reprezintă orice organism:

— înființat pentru obiectivul specific de a satisface nevoile de
interes general, care nu are un caracter industrial sau
comercial;

— cu personalitate juridică și

— finanțat, în mare parte, de către stat, colectivitățile terito-
riale sau de alte organisme de drept public; sau a cărui ges-
tiune este supusă controlului din partea acelor organisme;
sau care are un organ de administrare, de conducere sau
de supraveghere, din ai cărui membri mai mult de jumă-
tate sunt numiți de către stat, colectivitățile teritoriale sau
de către alte organisme de drept public;

(b) „întreprindere publică” orice întreprindere asupra căreia enti-
tățile contractante pot exercita, direct sau indirect, o influență
dominantă în virtutea dreptului de proprietate, participării
financiare sau normelor care o guvernează.

Influența dominantă se prezumă în cazul în care autoritățile
contractante, direct sau indirect, față de o întreprindere:

— dețin majoritatea capitalului subscris al întreprinderii sau

— controlează majoritatea voturilor asociate acțiunilor emise
de întreprindere sau

— pot numi mai mult de jumătate din membrii organului de
administrare, de conducere sau de supraveghere al între-
prinderii.

2. Prezenta directivă se aplică entităților contractante:

(a) care sunt autorități contractante sau întreprinderi publice și
care desfășoară una din activitățile menționate la
articolele 3-7;

(b) care, dacă nu sunt autorități contractante sau întreprinderi
publice, desfășoară, printre activitățile lor, una sau mai multe
din activitățile menționate la articolele 3-7 și beneficiază de
drepturi speciale sau exclusive acordate de o autoritate com-
petentă a unui stat membru.

3. În sensul prezentei directive, „drepturi speciale sau exclusive”
reprezintă drepturile acordate de autoritatea competentă a unui

stat membru prin orice act cu putere de lege sau act administrativ
al cărui efect este limitarea exercitării activităților definite la
articolele 3-7 la una sau mai multe entități și care afectează sub-
stanțial capacitatea altor entități de a desfășura o astfel de activi-
tate.

Secț iunea 2

Activități

Articolul 3

Gaze, energie termică și energie electrică

1. În ceea ce privește gazele și energia termică, prezenta directivă
se aplică următoarelor activități:

(a) punerea la dispoziție sau exploatarea de rețele fixe destinate
furnizării de servicii publice în domeniul producerii, transpor-
tului sau distribuției de gaze sau energie termică sau

(b) alimentarea cu gaze sau energie termică a unor asemenea
rețele.

2. Alimentarea cu gaze sau energie termică a rețelelor care furni-
zează un serviciu public, de către o entitate contractantă, alta
decât autoritățile contractante, nu se consideră activitate relevantă
în sensul alineatului (1) în cazul în care:

(a) producerea de gaze sau energie termică de către entitatea inte-
resată este consecința inevitabilă a desfășurării unei activități,
alta decât cele menționate la alineatele (1) sau (3) ale prezen-
tului articol sau ale articolelor 4-7 și

(b) alimentarea rețelei publice este destinată doar exploatării
economice a unei asemenea producții și reprezintă maxim
20 % din cifra de afaceri a entității, având în vedere media ulti-
milor trei ani, inclusiv anul curent.

3. În ceea ce privește energia electrică, prezenta directivă se aplică
următoarelor activități:

(a) punerea la dispoziție sau exploatarea de rețele fixe destinate
furnizării unui serviciu public în domeniul producerii, trans-
portului sau distribuției energiei electrice sau

(b) alimentării cu energie electrică a unor asemenea rețele.

4. Alimentarea cu energie electrică a rețelelor care furnizează un
serviciu public, de către o entitate contractantă, alta decât autori-
tățile contractante, nu se consideră o activitate relevantă în sensul
alineatului (3), în cazul în care:

(a) producerea de energie electrică de către entitatea interesată are
loc deoarece consumul său este necesar pentru desfășurarea
unei activități, alta decât cele menționate la alineatele (1) - (3)
ale prezentului articol sau ale articolelor 4-7 și

(b) alimentarea rețelei publice depinde numai de consumul
propriu al entității și nu a depășit 30 % din producția totală
de energie a entității, având în vedere media ultimilor trei ani,
inclusiv anul curent.
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Articolul 4

Apă

1. Prezenta directivă se aplică următoarelor activități:

(a) punerea la dispoziție sau exploatarea de rețele fixe destinate
furnizării unui serviciu publicului în domeniul producerii,
transportului sau distribuției de apă potabilă sau

(b) alimentarea cu apă potabilă a unor asemenea rețele.

2. Prezenta directivă se aplică și contractelor sau concursurilor de
proiecte atribuite sau organizate de entități care desfășoară o acti-
vitate menționată la alineatul (1) și care:

(a) se referă la proiecte de inginerie hidraulică, irigații sau drenare,
cu condiția ca volumul de apă destinat aprovizionării cu apă
potabilă să reprezinte mai mult de 20 % din volumul total de
apă pus la dispoziție prin astfel de proiecte sau instalații de
irigare sau drenare sau

(b) au legătură cu evacuarea sau tratarea apelor uzate.

3. Alimentarea cu apă potabilă a rețelelor care furnizează un ser-
viciu public, de către o entitate contractantă, alta decât autorită-
țile contractante, nu se consideră o activitate în sensul alineatu-
lui (1), în cazul în care:

(a) producerea de apă potabilă de către entitatea interesată se
efectuează deoarece consumul său este necesar pentru desfă-
șurarea unei activități, alta decât cele menționate la
articolele 3-7 și

(b) alimentarea rețelei publice depinde numai de consumul
propriu al entității și nu a depășit 30 % din producția totală
de apă potabilă a entității, având în vedere media ultimilor trei
ani, inclusiv anul curent.

Articolul 5

Servicii de transport

1. Prezenta directivă se aplică activităților privind punerea la dis-
poziție sau exploatarea rețelelor destinate să furnizeze un serviciu
public în domeniul transportului feroviar, prin sisteme automate,
cu tramvai, troleibuz, autobuz sau prin cablu.

În ceea ce privește serviciile de transport, se consideră că o rețea
există în cazul în care serviciul este oferit în condiții de funcțio-
nare stabilite de o autoritate competentă a unui stat membru, cum
ar fi condițiile privind rutele ce urmează să fie deservite, privind
capacitatea de transport disponibilă sau frecvența serviciului.

2. Prezenta directivă nu se aplică entităților care furnizează un
serviciu de transport public cu autobuzul, care au fost excluse din
domeniul de aplicare al Directivei 93/38/CEE în temeiul
articolului 2 alineatul (4).

Articolul 6

Servicii poștale

1. Prezenta directivă se aplică activităților privind furnizarea de
servicii poștale sau, în condițiile menționate la alineatul (2)
litera (c), de alte servicii în afara celor poștale.

2. În sensul prezentei directive și fără a aduce atingere
Directivei 97/67/CE:

(a) „trimitere poștală”: reprezintă o trimitere cu adresă, în forma
finală în care urmează să fie expediat, indiferent de greutatea
sa. În afară de articolele de corespondență, în această catego-
rie mai intră, de exemplu, cărți, cataloage, ziare, periodice și
colete poștale care conțin mărfuri cu sau fără valoare comer-
cială, indiferent de greutate;

(b) „servicii poștale”: reprezintă servicii care constau în ridicarea,
trierea, dirijarea și distribuirea articolelor poștale. Aceste
servicii cuprind:

— „servicii poștale rezervate”: servicii poștale care sunt sau pot fi
rezervate în temeiul articolului 7 din Directiva 97/67/CE;

— „alte servicii poștale”: servicii poștale care nu pot fi rezervate
în temeiul articolului 7 din Directiva 97/67/CE și

(c) „alte servicii în afara celor poștale”: reprezintă servicii furni-
zate în următoarele domenii:

— servicii de gestiune a serviciilor de curierat (servicii care pre-
ced și urmează expedierii, cum ar fi „mailroom management
services”);

— servicii cu valoare adăugată referitoare la și furnizate integral
prin mijloace electronice (inclusiv transmiterea securizată prin
mijloace electronice a documentelor codificate, servicii de ges-
tiune a adreselor și transmiterea de mesaje de poștă electro-
nică recomandată);

— servicii privind articole poștale care nu sunt incluse la litera (a),
cum ar fi publicitatea directă prin corespondență, care nu
poartă adresă,

— servicii financiare, definite la categoria 6 din anexa XVII A și
la articolul 24 litera (c) și care includ, în principal, mandate

poștale și transferuri pe bază de conturi curente poștale;

— servicii filatelice și

— servicii de logistică (servicii care combină livrarea și depozita-
rea fizică cu alte funcții în afara celor poștale),

cu condiția ca asemenea servicii să fie furnizate de către o entitate
care furnizează și servicii poștale în sensul de la litera (b), prima
sau a doua liniuță, și cu condițiile menționate la articolul 30 ali-
neatul (1) să nu fie îndeplinite în ceea ce privește serviciile care se
încadrează la aceste liniuțe.

06/vol. 8 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 19



Articolul 7

Dispoziții privind explorarea sau extracția de petrol, gaze,
cărbune sau alți combustibili solizi, precum și porturile și

aeroporturile

Prezenta directivă se aplică activităților referitoare la exploatarea
unei regiuni geografice în scopul:

(a) explorării sau extracției de petrol, gaze, cărbune sau alți
combustibili solizi sau

(b) punerii la dispoziția transportatorilor aerieni, maritimi sau
fluviali, a aeroporturilor și a porturilor maritime sau fluviale
sau a altor terminale de transport.

Articolul 8

Listele entităților contractante

Listele neexhaustive ale entităților contractante în sensul prezentei
directive figurează la anexele I-X. Statele membre informează
periodic Comisia cu privire la orice modificare a acestor liste.

Articolul 9

Contracte care cuprind mai multe activități

1. Un contract destinat să cuprindă mai multe activități se supune
normelor aplicabile activității căreia îi este destinat în principal.

Cu toate acestea, alegerea dintre atribuirea unui singur contract și
atribuirea mai multor contracte separate nu poate fi făcută în
scopul excluderii sale din domeniul de aplicare al prezentei
directive sau, după caz, al Directivei 2004/18/CE.

2. În cazul în care una dintre activitățile pentru care este destinat
contractul se supune dispozițiilor prezentei directive, iar altă acti-
vitate se supune Directivei 2004/18/CE și în cazul în care este
imposibil, din punct de vedere obiectiv, să se determine pentru
care activitate este destinat contractul în principal, contractul se
atribuie în conformitate cu Directiva 2004/18/CE.

3. În cazul în care una dintre activitățile pentru care este destinat
contractul se supune dispozițiilor prezentei directive, iar altă acti-
vitate nu se supune dispozițiilor prezentei directive sau dispoziți-
ilor Directivei 2004/18/CE, susmenționate, și în cazul în care este
imposibil, din punct de vedere obiectiv, să se determine pentru
care activitate este destinat contractul în principal, contractul se
atribuie în conformitate cu prezenta directivă.

CAPITOLUL III

Principii generale

Articolul 10

Principii de atribuire a contractelor

Entitățile contractante tratează operatorii economici în mod egal
și fără discriminare și acționează într-o manieră transparentă.

TITLUL II

NORME APLICABILE CONTRACTELOR

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Articolul 11

Operatori economici

1. Candidații sau ofertanții care, în temeiul legislației statului
membru în care sunt stabiliți, sunt abilitați să furnizeze serviciul
în cauză, nu pot fi respinși doar pe motivul că, în temeiul legisla-
ției statului membru în care este atribuit contractul, sunt obligați
să fie persoane fizice sau persoane juridice.

Cu toate acestea, în cazul contractelor de servicii și lucrări, precum
și al contractelor de furnizare care cuprind în afară de servicii și
operațiuni de amplasare sau instalare, persoanele juridice pot fi
obligate să indice, în ofertele sau cererile lor de participare, numele
și calificările profesionale relevante ale persoanelor care urmează
să răspundă de executarea contractului în cauză.

2. Grupuri de operatori economici pot prezenta oferte sau pot fi
candidați. Pentru a prezenta o ofertă sau o cerere de participare,
entitățile contractante nu au dreptul să impună acestor grupuri o
anumită formă juridică; cu toate acestea, grupului selectat i se
poate cere acest lucru în cazul în care i s-a atribuit contractul, în

măsura în care această schimbare este necesară pentru executarea
în mod satisfăcător a contractului.

Articolul 12

Condiții privind acordurile încheiate în cadrul Organizației
Mondiale a Comerțului

În timpul atribuirii contractelor de către entitățile contractante,
statele membre aplică în relațiile lor condiții la fel de favorabile ca
și cele pe care le acordă operatorilor economici din țările terțe în
ceea ce privește punerea în aplicare a acordului. Pentru aceasta,
statele membre se consultă în cadrul Comitetului consultativ
pentru contracte publice, în privința măsurilor care trebuie luate
în temeiul acordului.

Articolul 13

Confidențialitate

1. În contextul transmiterii de cerințe tehnice operatorilor eco-
nomici interesați, al calificării și selecției operatorilor economici
și al atribuirii contractelor, entitățile contractante pot impune
cerințe în vederea protejării naturii confidențiale a informațiilor pe
care le transmit.
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2. Fără a aduce atingere dispozițiilor prezentei directive, în spe-
cial celor referitoare la obligațiile privind publicitatea contracte-
lor atribuite și informațiile oferite candidaților și ofertanților, sta-
bilite la articolele 43 și 49 și, în conformitate cu dreptul intern
căruia i se supune entitatea contractantă, autoritatea contractantă
nu dezvăluie informațiile primite de la operatorii economici,
desemnate de aceștia ca fiind confidențiale; asemenea informații
includ, în special, secrete tehnice sau comerciale și aspecte confi-
dențiale ale ofertelor.

Articolul 14

Acorduri-cadru

1. Entitățile contractante pot considera un acord-cadru ca un
contract, în sensul articolului 1 alineatul (2) și îl pot atribui în
conformitate cu prezenta directivă.

2. În cazul în care entitățile contractante au atribuit un acord-
cadru în conformitate cu prezenta directivă, acestea pot recurge
la articolul 40 alineatul (3) litera (i) în cazul în care atribuie
contracte pe baza acelui acord-cadru.

3. În cazul în care un acord-cadru nu a fost atribuit în
conformitate cu prezenta directivă, entitățile contractante nu pot
recurge la articolul 40 alineatuo (3) litera (i).

4. Entitățile contractante nu pot utiliza în mod abuziv acordurile-
cadru în scopul de a împiedica, limita sau denatura concurența.

Articolul 15

Sisteme de achiziționare dinamice

1. Statele membre pot impune entităților contractante să utili-
zeze sisteme de achiziționare dinamice.

2. Pentru a institui un sistem de achiziționare dinamic, entitățile
contractante respectă normele procedurii deschise, în toate fazele
sale, până la atribuirea contractelor ce urmează a fi încheiate în
cadrul acestui sistem. Toți ofertanții care satisfac criteriile de selec-
ție și care au prezentat o ofertă orientativă, care este conformă cu
caietul de sarcini și cu orice eventual document complementar,
sunt admiși în sistem; ofertele orientative pot fi îmbunătățite în
orice moment, cu condiția să continue să respecte caietul de sar-
cini. În vederea introducerii sistemului și atribuirii contractelor în
cadrul acestui sistem, entitățile contractante folosesc în exclusivi-
tate mijloace electronice, în conformitate cu articolul 48 alinea-
tele (2)-(5).

3. În scopul instituirii sistemului de achiziționare dinamic, enti-
tățile contractante:

(a) publică un anunț de contract în care se precizează că este
vorba de un sistem de achiziționare dinamic;

(b) indică în caietul de sarcini, printre altele, natura achizițiilor
avute în vedere în cadrul sistemului respectiv, precum și toate
informațiile necesare referitoare la sistemul de achiziționare,
echipamentele electronice utilizate, precum și dispozitivele și
cerințele tehnice de conectare;

(c) oferă, prin mijloace electronice, din momentul publicării
anunțului și până la expirarea sistemului, acces liber, direct și
total la caietul de sarcini și la orice documente complemen-
tare și indică în anunț adresa de Internet la care pot fi consul-
tate aceste documente.

4. Entitățile contractante acordă oricărui operator economic, pe
întreaga perioadă a sistemului de achiziționare dinamic, posibili-
tatea de a prezenta o ofertă orientativă și de a fi admis în sistem
în condițiile menționate la alineatul (2). Acestea încheie evaluarea
în termen de maxim 15 zile de la data depunerii ofertei orienta-
tive. Cu toate acestea, perioada de evaluare poate fi prelungită, cu
condiția ca între timp să nu fie emisă nici o convocare la licitație.

Entitățile contractante informează ofertantul menționat la primul
paragraf, cât mai repede posibil, în legătură cu admiterea sa în
sistemul de achiziționare dinamic sau în legătură cu respingerea
ofertei sale orientative.

5. Fiecare contract specific face obiectul unei convocări la licitație.
Înainte de emiterea convocării la licitație, entitățile contractante
publică un anunț de atribuire a contractelor simplificat, prin care
invită toți operatorii economici interesați să prezinte o ofertă
orientativă, în conformitate cu alineatul (4), într-un termen care
nu poate fi mai scurt de 15 zile de la data la care s-a trimis anun-
țul simplificat. Entitățile contractante nu pot începe licitația îna-
inte de încheierea evaluării tuturor ofertelor orientative primite în
acel termen.

6. Entitățile contractante invită toți ofertanții admiși în sistem să
depună o ofertă pentru fiecare contract specific care urmează a fi
atribuit în cadrul sistemului. În acest scop, ele stabilesc un termen
pentru depunerea ofertelor.

Entitățile contractante atribuie contactul ofertantului care a depus
cea mai bună ofertă, pe baza criteriilor de atribuire enunțate în
anunțul de contract pentru instituirea sistemului de achiziționare
dinamic. După caz, aceste criterii pot fi formulate mai precis în
invitația menționată la primul paragraf.

7. Un sistem de achiziționare dinamic nu poate dura mai mult de
patru ani, cu excepția situațiilor excepționale, justificate în mod
corespunzător.

Entitățile contractante nu pot recurge la acest sistem pentru a
împiedica, restricționa sau denatura concurența.

Nu se pot percepe taxe operatorilor economici interesați sau păr-
ților sistemului.

06/vol. 8 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 21



CAPITOLUL II

Dispoziții privind pragurile și excluderea

Secț iunea 1

Praguri

Articolul 16

Valorile pragurilor contractelor

Cu excepția situației în care sunt excluse în virtutea excluderilor
prevăzute la articolele 19-26 sau în temeiul articolului 30, privind
desfășurarea activității respective, prezenta directivă se aplică con-
tractelor care au o valoare estimată, fără taxa pe valoare adăugată
(TVA), cel puțin egală cu următoarele praguri:

(a) 499 000 EUR, în cazul contractelor de bunuri și servicii;

(b) 6 242 000 EUR, în cazul contractelor de lucrări.

Articolul 17

Metode de calcul al valorii estimate a contractelor,
acordurilor-cadru și sistemelor dinamice

1. Calculul valorii estimate a unui contract se bazează pe valoarea
totală de plată, fără TVA, estimată de entitatea contractantă. Acest
calcul ține seama de valoarea totală estimată, inclusiv orice even-
tuală formă de opțiune și orice eventuală reînnoire a contractului.

În cazul în care entitatea contractantă oferă candidaților sau
ofertanților prime sau plăți, le ia în considerare la calculul valorii
estimate a contractului.

2. Entitățile contractante nu se pot sustrage de la aplicarea pre-
zentei directive împărțind proiectele de lucrări sau de achiziții
propuse pentru anumite cantități de bunuri și servicii sau prin
utilizarea de metode speciale pentru calculul valorii estimate a
contractelor.

3. În ceea ce privește acordurile-cadru și sistemele de achizițio-
nare dinamice, valoarea estimată care se ia în considerare este
valoarea maximă estimată, fără TVA, a tuturor contractelor avute
în vedere pentru durata totală a acordului sau sistemului.

4. În sensul aplicării articolului 16, entitățile contractante includ
în valoarea estimată a contractelor de lucrări atât valoarea lucră-
rilor, cât și valoarea oricăror bunuri sau servicii necesare pentru
executarea lucrărilor, pe care le pun la dispoziția antreprenorului.

5. Valoarea bunurilor sau serviciilor care nu sunt necesare pen-
tru executarea unui anumit contract de lucrări nu poate fi adău-
gată la valoarea lucrărilor acestui contract de lucrări în cazul în
care prin aceasta ar rezulta sustragerea achiziției acelor bunuri sau
servicii de la aplicarea prezentei directive.

6. (a) În cazul în care o lucrare propusă sau un proiect de achi-
ziție de servicii poate determina atribuirea de contracte în
același timp, sub formă de loturi separate, se ia în consi-
derare valoarea totală estimată a tuturor acestor loturi.

În cazul în care valoarea cumulată a loturilor este mai mare
sau egală cu pragul prevăzut la articolul 16, prezenta direc-
tivă se aplică la atribuirea fiecărui lot.

Cu toate acestea, entitățile contractante pot deroga de la
aplicarea prezentei directive în cazul loturilor a căror
valoare estimată, fără TVA, este mai mică de 80 000 EUR
pentru servicii și 1 milion EUR pentru lucrări, cu condiția
ca valoarea cumulată a acestor loturi să nu depășească
20 % din valoarea cumulată a loturilor în ansamblu;

(b) În cazul în care un proiect de achiziționare a unor bunuri
similare poate determina atribuirea de contracte în același
timp sub formă de loturi separate, la aplicarea
articolului 16 se ține seama de valoarea totală estimată a
tuturor acestor loturi.

În cazul în care valoarea cumulată a loturilor este mai mare
sau egală cu pragul prevăzut la articolul 16, prezenta direc-
tivă se aplică la atribuirea fiecărui lot în parte.

Cu toate acestea, entitățile contractante pot deroga de la
aplicarea prezentei directive în cazul loturilor a căror
valoare estimată, fără TVA, este mai mică de 80 000 EUR,
cu condiția ca valoarea cumulată a acestor loturi să nu
depășească 20 % din valoarea cumulată a loturilor în
ansamblu.

7. În cazul contractelor de bunuri sau servicii care au un caracter
regulat sau sunt destinate a fi reînnoite după o anumită perioadă,
calculul valorii estimate a contractului are ca bază:

(a) fie valoarea totală reală a contractelor succesive de același tip
atribuite în ultimele douăsprezece luni sau în timpul ultimu-
lui exercițiu financiar, ajustată, în cazul în care este posibil,
pentru a ține seama de schimbările cantitative sau valorice
care ar putea interveni în timpul celor douăsprezece luni după
contractul inițial;

(b) fie valoarea totală estimată a contractelor succesive atribuite
în timpul celor douăsprezece luni după prima livrare sau în
timpul exercițiului financiar, în cazul în care acesta este mai
lung de 12 luni.

8. Baza de calcul al valorii estimate a unui contract care include
atât bunuri, cât și servicii este valoarea totală a bunurilor și
serviciilor, indiferent de acțiunile lor corespunzătoare. Calculul
include valoarea operațiunilor de amplasare și instalare.

9. În ceea ce privește contractele de bunuri care au ca obiect
leasingul, locațiunea sau locație-vânzarea unor produse, valoarea
care se ia în considerare ca bază de calcul pentru valoarea estimată
a contractului este următoarea:

(a) în cazul contractelor pe durată determinată, dacă acea durată
este mai mică sau egală cu 12 luni, valoarea totală estimată
pentru durata contractului sau, dacă durata contractului este
mai mare de 12 luni, valoarea totală (inclusiv valoarea rezi-
duală estimată);
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(b) în cazul contractelor pe durată nedeterminată sau în cazul în
care durata nu poate fi definită, valoarea lunară înmulțită
cu 48.

10. În scopul calculării valorii estimate a contractelor de servicii,
se iau în considerare, după caz, următoarele valori:

(a) prima plătibilă și alte forme de remunerare, în cazul serviciilor
de asigurare;

(b) onorarii, comisioane, dobânzi și alte forme de remunerare, în
cazul serviciilor bancare sau al altor servicii financiare;

(c) onorarii, comisioane plătibile și alte forme de remunerare, în
cazul contractelor care implică proiectarea.

11. În cazul contractelor de servicii care nu indică un preț total,
valoarea utilizată ca bază de calcul al valorii estimate a contrac-
telor este:

(a) în cazul contractelor cu durată determinată, în cazul în care
acea durată este mai mică sau egală cu 48 luni: valoarea totală
pentru durata totală a contractelor;

(b) în cazul contractelor cu durată nedeterminată sau cu o durată
mai mare de 48 luni: valoarea lunară înmulțită cu 48.

Secț iunea 2

Contracte și concesiuni, precum și contracte care fac obiectul
unor regimuri speciale

SUBSECȚIUNEA 1

Articolul 18

Concesiuni de lucrări sau servicii

Prezenta directivă nu se aplică concesiunilor de lucrări și servicii
care sunt atribuite de entități contractante care desfășoară una sau
mai multe din activitățile menționate la articolele 3-7, în cazul în
care aceste concesiuni sunt atribuite pentru desfășurarea acestor
activități.

SUBSECȚIUNEA 2

Excluderi aplicabile tuturor entităților contractante și tuturor
tipurilor de contracte

Articolul 19

Contracte atribuite în scopul revânzării sau închirierii
către terți

1. Prezenta directivă nu se aplică contractelor atribuite în scopul
revânzării sau închirierii către terți, cu condiția ca entitatea con-
tractantă să nu se bucure de un drept special sau exclusiv de a
vinde sau de a închiria obiectul unor asemenea contracte și ca alte
entități să aibă libertatea de a-l vinde sau de a-l închiria în aceleași
condiții ca și entitatea contractantă.

2. Comisiei îi sunt comunicate de către entitățile contractante, la
cererea acesteia, toate categoriile de produse și activități pe care le
consideră excluse în temeiul alineatului (1). Comisia poate publica
periodic în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în scop informativ,
liste ale categoriilor de produse și activități pe care le consideră
excluse. În acest sens, Comisia respectă orice aspect comercial
sensibil pe care entitățile contractante îl pot aduce la cunoștință
cu ocazia transmiterii informațiilor.

Articolul 20

Contracte atribuite în alte scopuri decât desfășurarea unei
activități menționate sau pentru desfășurarea unei

asemenea activități într-o țară terță

1. Prezenta directivă nu se aplică contractelor pe care entitățile
contractante le atribuie în alte scopuri decât desfășurarea activi-
tăților lor, definite la articolele 3-7, sau pentru desfășurarea unor
asemenea activități într-o țară terță, în condiții care nu implică
exploatarea fizică a unei rețele sau zone geografice comunitare.

2. Comisiei îi sunt comunicate de către entitățile contractante, la
cererea acesteia, toate activitățile pe care le consideră excluse în
temeiul alineatului (1). Comisia poate publica periodic în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene, în scop informativ, liste ale categoriilor
de activități pe care le consideră excluse. În acest sens, Comisia
respectă orice aspect comercial sensibil pe care entitățile contrac-
tante îl pot aduce la cunoștință cu ocazia transmiterii informații-
lor.

Articolul 21

Contracte secrete sau care necesită măsuri speciale de
securitate

Prezenta directivă nu se aplică contractelor declarate secrete de
către un stat membru, în cazul în care executarea lor trebuie să fie
însoțită de măsuri speciale de siguranță, în conformitate cu actele
cu putere de lege și actele administrative în vigoare în statul
membru interesat sau în cazul în care protecția intereselor
esențiale de siguranță a acelui stat impune acest lucru.

Articolul 22

Contracte atribuite în temeiul normelor internaționale

Prezenta directivă nu se aplică contractelor reglementate de dife-
rite norme de procedură atribuite:

(a) în temeiul unui acord internațional încheiat în conformitate
cu tratatul, între un stat membru și una sau mai multe țări
terțe și care are ca obiect produse, lucrări, servicii sau
concursuri destinate realizării sau exploatării în comun a unui
proiect de către statele semnatare; orice acord este comunicat
Comisiei, care poate consulta comitetul consultativ pentru
contracte de achiziții publice menționat la articolul 68;
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(b) în temeiul unui acord internațional încheiat, referitor la
staționarea de trupe și privind întreprinderile unui stat mem-
bru sau ale unei țări terțe;

(c) în temeiul unei proceduri specifice a unei organizații
internaționale.

Articolul 23

Contracte atribuite unei întreprinderi afiliate, unei
societăți mixte sau unei entități contractante care face

parte dintr-o societate mixtă

1. În sensul prezentului articol, „întreprindere afiliată” înseamnă
orice întreprindere ale cărei conturi anuale sunt consolidate cu
cele ale entității contractante în conformitate cu cerințele celei
de-a șaptea Directive 89/349/CEE a Consiliului din 13 iunie 1983
în temeiul articolului 44 alineatul (2) litera (g) din tratat, privind
conturile consolidate (1), (2) sau, în cazul entităților care nu fac
obiectul acestei directive, orice întreprindere asupra căreia entita-
tea contractantă poate exercita, direct sau indirect, o influență
dominantă, în sensul articolului 2 alineatul (1) litera (b), sau care
poate exercita o influență dominantă asupra entității contractante
sau care, ca și entitatea contractantă, este supusă influenței
dominante a altei întreprinderi, în temeiul dreptului de proprie-
tate, participării financiare sau al normelor care o guvernează.

2. În cazul în care condițiile menționate la alineatul (3) sunt înde-
plinite, prezenta directivă nu se aplică contractelor atribuite:

(a) de către o entitate contractantă, unei întreprinderi afiliate sau

(b) de către o societate mixtă, formată exclusiv dintr-o serie de
entități contractante în scopul desfășurării unor activități în
sensul articolelor 3-7, unei întreprinderi care este afiliată la
una din aceste entități contractante.

3. Alineatul (2) se aplică:

(a) contractelor de servicii, cu condiția ca cel puțin 80 % din cifra
medie de afaceri a întreprinderii afiliate, referitor la servicii,
pentru ultimii trei ani, să provină din furnizarea unor astfel de
servicii către întreprinderi la care este afiliată;

(b) contractelor de bunuri, cu condiția ca cel puțin 80 % din cifra
medie de afaceri a întreprinderii afiliate, referitor la bunuri,
pentru ultimii trei ani, să provină din furnizarea unor astfel de
bunuri către întreprinderi la care este afiliată;

(c) contractelor de lucrări, cu condiția ca cel puțin 80 % din cifra
medie de afaceri a întreprinderii afiliate, referitor la lucrări,
pentru ultimii trei ani, să provină din furnizarea unor astfel de
lucrări către întreprinderi la care este afiliată.

În cazul în care, în funcție de data la care o întreprindere afiliată a
fost înființată sau și-a început activitatea, cifra de afaceri nu este
disponibilă pentru ultimii trei ani, este suficient ca întreprinderea
să demonstreze că cifra de afaceri menționată la literele (a), (b) sau
(c) este verosimilă, în special prin previziuni de afaceri.

În cazul în care mai mult de o întreprindere afiliată la entitatea
contractantă furnizează servicii, produse sau lucrări similare,
procentajele de mai sus se calculează luând în considerare cifra
totală de afaceri care rezultă din furnizarea de servicii, bunuri, res-
pectiv lucrări de către respectivele întreprinderi afiliate.

4. Prezenta directivă nu se aplică contractelor atribuite:

(a) de către o societate mixtă, formată exclusiv de mai multe
entități contractante în scopul desfășurării unor activități în
sensul articolelor 3-7, pe lângă una din aceste entități contrac-
tante sau

(b) de către o entitate contractantă, unei asemenea societăți mixte
din care face parte, cu condiția ca societatea mixtă să fi fost
înființată în scopul desfășurării activității implicate pe o peri-
oadă de cel puțin trei ani și ca actul de înființare a societății
mixte să stipuleze că entitățile contractante care o formează
vor face parte din ea pentru cel puțin aceeași perioadă.

5. Comisiei îi sunt comunicate de către entitățile contractante, la
cererea acesteia, următoarele informații referitoare la aplicarea ali-
neatelor (2), (3) și (4):

(a) denumirile întreprinderilor sau societăților mixte interesate;

(b) natura și valoarea contractelor implicate;

(c) elementele pe care Comisia le consideră necesare pentru a
dovedi că relațiile dintre întreprinderea sau societatea mixtă
căreia i se atribuie contracte și entitatea contractantă respectă
cerințele prezentului articol.

(1) JO L 193, 18.7.1983, p. 1. Directivă modificată ultima dată de Direc-
tiva 2001/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 293,
27.10.2001, p. 28).

(2) Notă editorială: Titlul directivei a fost modificat pentru a ține seama
de renumerotarea articolelor din tratat, în conformitate cu
articolul 12 din Tratatul de la Amsterdam; trimiterea originală era la
articolul 54 alineatul (3) litera (g) din tratat.
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SUBSECȚIUNEA 3

Excluderi aplicabile tuturor entităților contractante, dar numai
pentru contracte de servicii

Articolul 24

Contracte referitoare la anumite servicii excluse din
domeniul de aplicare al prezentei directive

Prezenta directivă nu se aplică contractelor de servicii pentru:

(a) achiziția sau închirierea, prin orice mijloace financiare, de
terenuri, clădiri existente sau alte bunuri imobile sau care pri-
vesc drepturi asupra acestor bunuri; cu toate acestea,
contractele de servicii financiare încheiate în același timp, îna-
inte sau după contractul de achiziție sau închiriere, în orice
formă, fac obiectul prezentei directive;

(b) servicii de arbitraj și conciliere;

(c) servicii financiare privind emiterea, vânzarea, achiziționarea
sau transferul de titluri de valoare sau alte instrumente finan-
ciare, în special operațiuni efectuate de către entitățile contrac-
tante în scopul obținerii de bani sau capital;

(d) contracte de muncă;

(e) servicii de cercetare și dezvoltare, altele decât acelea ale căror
beneficii aparțin exclusiv entității contractante, în vederea uti-
lizării în desfășurarea propriilor activități, cu condiția ca
serviciul prestat să fie remunerat integral de către entitatea
contractantă.

Articolul 25

Contracte de servicii atribuite pe baza unui drept exclusiv

Prezenta directivă nu se aplică contractelor de servicii atribuite
unei entități care este ea însăși autoritate contractantă în sensul
articolului 2 alineatul (1) litera (a) sau unei asociații de autorități
contractante, pe baza unui drept exclusiv de care se bucură în
temeiul unui act cu putere de lege sau act administrativ publicat,
compatibil cu tratatul.

SUBSECȚIUNEA 4

Excluderi aplicabile numai anumitor entități contractante

Articolul 26

Contracte atribuite de anumite entități contractante pentru
achiziționarea de apă și pentru furnizarea de energie sau

de combustibili pentru producerea energiei

Prezenta directivă nu se aplică:

(a) contractelor pentru achiziționarea de apă, în cazul în care sunt
atribuite de către entități contractante care desfășoară în una
sau ambele activități menționate la articolul 4 alineatul (1);

(b) contractelor pentru furnizarea de energie sau de combustibili
pentru producerea de energie, în cazul în care sunt atribuite
de către entități contractante care desfășoară o activitate men-
ționată la articolul 3 alineatul (1), articolul 3 alineatul (3) sau
articolul 7 litera (a).

SUBSECȚIUNEA 5

Contracte supuse unui regim special, dispoziții privind
organismele centrale de achiziționare și mecanismul general

Articolul 27

Contracte supuse unui regim special

Fără a aduce atingere articolului 30, Regatul Olandei, Regatul
Unit, Republica Austria și Republica Federală Germania asigură,
prin condițiile de autorizare sau alte măsuri corespunzătoare, că
toate entitățile care operează în sectoarele menționate de Decizi-
ile 93/676/CEE, 97/367/CEE, 2002/205/CE și 2004/73/CE:

(a) respectă principiile de nediscriminare și concurențiale pentru
atribuirea de contracte de livrare de bunuri, lucrări sau servicii,
în special în ceea ce privește informațiile pe care entitatea con-
tractantă le pune la dispoziție operatorilor economici cu pri-
vire la intențiile sale de atribuire a contractelor;

(b) comunică Comisiei, în condițiile definite de Decizia
93/327/CEE a Comisiei din 13 mai 1993 privind definirea
condițiilor în care entitățile contractante exploatează zonele
geografice cu scopul prospectării în vederea extragerii de
petrol, gaze, cărbune sau alți combustibili solizi trebuie să
comunice Comisiei informații cu privire la contractele pe care
le atribuie (1).

Articolul 28

Contracte rezervate

Statele membre pot rezerva dreptul de participare la procedurile
de atribuire a contractelor unor ateliere protejate sau pot prevedea
ca astfel de contracte să fie executate în contextul programelor de
angajare protejată, în cazul în care majoritatea angajaților
interesați sunt persoane cu handicap care, prin natura sau
gravitatea deficiențelor lor, nu pot desfășura o activitate
profesională în condiții normale.

Anunțul făcut pentru convocarea la licitație trebuie să facă
trimitere la prezentul articol.

(1) JO L 129, 27.5.1993, p. 25.
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Articolul 29

Contracte și acorduri-cadru atribuite de organismele
centrale de achiziționare

1. Statele membre pot prevedea că entitățile contractante pot
achiziționa lucrări, bunuri și servicii recurgând la organisme cen-
trale de achiziționare.

2. Entitățile contractante care achiziționează lucrări, produse și
servicii recurgând la organisme centrale de achiziționare, în situa-
țiile prevăzute la articolul 1 alineatul (8), se consideră că respectă
dispozițiile prezentei directive în măsura în care organismul
central de achiziționare respectă prezenta directivă sau, în cazul
în care este cazul, Directiva 2004/18/CE.

Articolul 30

Procedura prin care se stabilește dacă o anumită activitate
este expusă direct concurenței

1. Contractele destinate să permită desfășurarea unei activități
menționate la articolele 3-7 nu fac obiectul prezentei directive în
cazul în care, în statul membru în care se desfășoară, activitatea
este expusă direct concurenței pe piețe la care accesul nu este res-
tricționat.

2. În sensul alineatului (1), pentru a determina în cazul în care o
activitate este expusă direct concurenței trebuie să se facă referire
la criterii conforme cu dispozițiile tratatului privind concurența,
cum ar fi caracteristici ale bunurilor sau serviciilor respective, exis-
tența de bunuri sau servicii alternative, prețurile și prezența, reală
sau potențială, a mai mult de un furnizor al bunurilor sau
serviciilor respective.

3. În sensul alineatului (1), accesul la o piață se consideră
nerestricționat în cazul în care statul membru a pus în aplicare și
a aplicat dispozițiile legislației comunitare menționate la anexa XI.

În cazul în care nu se poate presupune accesul liber la o anumită
piață pe baza primului paragraf, trebuie să se demonstreze că
accesul la piața respectivă este liber de facto și de jure.

4. În cazul în care un stat membru consideră că, în conformitate
cu dispozițiile alineatelor (2) și (3), alineatul (1) se poate aplica la
o anumită activitate, el trebuie să informeze Comisia și să îi comu-
nice toate faptele relevante, în special despre orice acte cu putere
de lege, acte administrative sau acord privind respectarea condi-
țiilor prevăzute la alineatul (1), precum și în cazul în care este
cazul, despre poziția adoptată de o autoritate națională indepen-
dentă care este competentă în ceea ce privește activitatea respec-
tivă.

Contractele destinate să permită desfășurarea activității respective
nu mai fac obiectul prezentei directive în cazul în care Comisia:

— a adoptat o decizie prin care se stabilește aplicabilitatea aline-
atului (1) în conformitate cu alineatul (6) și în termenul pe
care îl fixează sau

— nu a adoptat o decizie în același termen privind aplicabilitatea
menționată anterior.

Cu toate acestea, în cazul în care se presupune accesul liber la o
anumită piață pe baza primului paragraf din alineatul (3) și în
cazul în care o autoritate națională independentă competentă în
activitatea respectivă a stabilit aplicabilitatea alineatului (1),
contractele destinate să permită prestarea activității respective nu
mai fac obiectul prezentei directive în cazul în care Comisia nu a
stabilit inaplicabilitatea alineatului (1) printr-o decizie adoptată în
conformitate cu alineatul (6) și în cadrul termenului stabilit de
acesta.

5. În cazul în care legislația statului membru interesat prevede
acest lucru, entitățile contractante pot solicita Comisiei să stabi-
lească aplicabilitatea alineatului (1) pentru o anumită activitate,
printr-o decizie conformă cu alineatul (6). În acest caz, Comisia
informează de îndată statul membru interesat.

Statul membru, ținând seama de alineatele (2) și (3), informează
Comisia despre toate faptele relevante, în special despre orice acte
cu putere de lege, acte administrative sau acord privind
respectarea condițiilor prevăzute la alineatul (1), precum și, după
caz, despre poziția adoptată de o autoritate națională indepen-
dentă care este competentă în ceea ce privește activitatea respec-
tivă.

De asemenea, Comisia poate începe procedura de adoptare a unei
decizii de stabilire a aplicabilității alineatului (1) pentru o anumită
activitate, din proprie inițiativă. În acest caz, Comisia informează
de îndată statul membru interesat.

În cazul în care, în termenul prevăzut la alineatul (6), Comisia nu
a adoptat o decizie privind aplicabilitatea alineatului (1) pentru o
anumită activitate, alineatul (1) se consideră a fi aplicabil.

6. Pentru adoptarea unei decizii în temeiul prezentului articol, în
conformitate cu procedura prevăzută la articolul 68 alineatul (2),
Comisia are la dispoziție un termen de trei luni, începând cu prima
zi lucrătoare de la data la care a primit notificarea sau cererea. Cu
toate acestea, această perioadă se poate prelungi o dată cu maxi-
mum trei luni, în cazuri justificate în mod corespunzător, în spe-
cial în cazul în care informațiile conținute în notificare sau în
cerere sau în documentele anexate la aceasta sunt incomplete sau
inexacte sau în cazul în care faptele raportate înregistrează
modificări substanțiale. Această prelungire se limitează la o lună
în cazul în care o autoritate națională independentă care este com-
petentă în activitatea respectivă a stabilit aplicabilitatea alineatu-
lui (1) în cazurile prevăzute în al treilea paragraf din alineatul (4).

În cazul în care o activitate într-un anumit stat membru face deja
obiectul unei proceduri prevăzute de prezentul articol, cererile
ulterioare privind aceeași activitate, în același stat membru, îna-
inte de expirarea perioadei prevăzute pentru prima cerere nu se
consideră proceduri noi și se tratează în contextul primei cereri.
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Comisia adoptă modalitățile de aplicare a alineatelor (4), (5) și (6),
în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 68 alinea-
tul (2).

Aceste modalități cuprind, cel puțin:

(a) publicarea în Jurnalul Oficial, pentru informare, a datei la care
începe termenul de trei luni menționat la primul paragraf și,
în cazul în care acest termen se prelungește, data prelungirii
și termenul cu care se face prelungirea;

(b) publicarea aplicabilității eventuale a alineatului (1) în
conformitate cu alineatul (4) al doilea sau al treilea paragraf
sau în conformitate cu alineatul (5) al patrulea paragraf și

(c) modalitățile de transmitere a pozițiilor adoptate de o
autoritate independentă care este competentă în activitatea
respectivă, cu privire la problemele relevante în sensul aline-
atelor (1) și (2).

CAPITOLUL III

Norme aplicabile contractelor de servicii

Articolul 31

Contracte de servicii enumerate la anexa XVII A

Contractele care au ca obiect serviciile enumerate la anexa XVII A
se atribuie în conformitate cu articolele 34-59.

Articolul 32

Contracte de servicii enumerate la anexa XVII B

Atribuirea de contracte care au ca obiect serviciile enumerate la
anexa XVII B este reglementată exclusiv de articolele 34 și 43.

Articolul 33

Contracte mixte de servicii care includ serviciile
enumerate la anexa XVII A și serviciile enumerate la

anexa XVII B

Contracte care au ca obiect serviciile enumerate atât la anexa XVII
A, cât și pe cele de la anexa XVII B sunt atribuite în conformitate
cu articolele 34-59, în cazul în care valoarea serviciilor enumerate
la anexa XVII A este mai mare decât valoarea serviciilor enumerate
la anexa XVII B. În alte cazuri, contractele se atribuie în
conformitate cu articolele 34 și 43.

CAPITOLUL IV

Regimuri specifice care reglementează caietele de sarcini și
documentele contractului

Articolul 34

Cerințe tehnice

1. Cerințele tehnice definite la punctul (1) din anexa XXI figu-
rează în documentația contractului, cum ar fi anunțurile de

contract, documentele contractului sau alte documente comple-
mentare. Ori de câte ori este posibil, aceste cerințe tehnice ar tre-
bui să fie definite astfel încât să ia în considerare criteriile de
accesibilitate pentru persoanele cu handicap sau să fie concepute
pentru toți utilizatorii.

2. Cerințele tehnice trebuie să permită accesul egal al ofertanților
și să nu aibă efectul de a crea obstacole nejustificate în calea des-
chiderii către concurență a achizițiilor publice.

3. Fără a aduce atingere normelor tehnice naționale obligatorii
din punct de vedere juridic, în măsura în care sunt compatibile cu
legislația comunitară, cerințele tehnice trebuie formulate:

(a) fie făcând trimitere la cerințele tehnice definite la anexa XXI
și, în ordinea preferinței, la standardele naționale care
transpun standarde europene, autorizații tehnice europene,
cerințe tehnice uzuale, standarde internaționale, alte sisteme
de referință instituite de către organisme de standardizare
europene sau – în lipsa acestora – la standarde naționale,
autorizații tehnice naționale sau cerințe tehnice naționale
referitoare la concepția, calculul și realizarea lucrărilor și
utilizarea produselor. Fiecare trimitere este însoțită de cuvin-
tele „sau echivalent”;

(b) fie în ceea ce privește performanța cerințelor funcționale;
acestea din urmă pot include caracteristici de mediu. Oricum,
acești parametri trebuie să fie suficient de preciși pentru a per-
mite ofertanților să determine obiectul contractului și pentru
a permite entităților contractante să atribuie contractul;

(c) fie în privința performanțelor sau a cerințelor funcționale
menționate la litera (b), cu trimitere la cerințele menționate la
litera (a) ca mijloc de prezumție de conformitate cu astfel de
performanțe sau cerințe funcționale;

(d) fie făcând trimitere la cerințele menționate la litera (a) pentru
unele caracteristici și făcând trimitere la cerințele funcționale
sau privind performanțele menționate la litera (b) pentru alte
caracteristici.

4. În cazul în care entitățile contractante fac uz de posibilitatea
trimiterii la cerințele menționate la alineatul (3) litera (a), acestea
nu pot respinge o ofertă pe motivul că produsele și serviciile ofe-
rite nu sunt conforme cu cerințele la care au făcut trimitere, în
cazul în care ofertantul dovedește în oferta sa, spre satisfacția enti-
tății contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile pe
care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele
definite de cerințele tehnice.

Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la
producător sau un raport de încercare de la un organism recunos-
cut.
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5. În cazul în care entitățile contractante fac uz de posibilitatea
prevăzută la alineatul (3) de stabilire de cerințe funcționale sau
performanțe, acestea nu pot respinge o ofertă pentru produse,
servicii sau lucrări care respectă un standard național care
transpune un standard european, o autorizație tehnică europeană,
o cerință tehnică uzuală, un standard internațional sau un sistem
tehnic de referință elaborat de un organism de standardizare euro-
pean, în cazul în care aceste cerințe se referă la cerințele funcțio-
nale sau performanțele pe care le-au solicitat.

În oferta sa, ofertantul dovedește, spre satisfacția entității contrac-
tante și prin toate mijloacele corespunzătoare, că produsele,
serviciile sau lucrările, în conformitate cu standardul, satisfac
cerințele funcționale sau performanțele entității contractante.

Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la
producător sau un raport de încercare de la un organism recunos-
cut.

6. În cazul în care entitățile contractante stabilesc caracteristici de
mediu în ceea ce privește cerințele funcționale sau privind perfor-
manțele, menționate la alineatul (3) litera (b), ele pot folosi
cerințele detaliate sau, în cazul în care este necesar, părți din
acestea, astfel cum sunt definite de etichetele ecologice europene
sau (multi)naționale sau prin orice altă etichetă ecologică, cu con-
diția ca:

— acele specificații să fie corespunzătoare pentru definirea carac-
teristicilor bunurilor sau serviciilor care fac obiectul
contractului;

— cerințele pentru etichetă să fie definite pe baza informațiilor
științifice;

— etichetele ecologice să fie adoptate utilizând o procedură în
cadrul căreia să poată participa toate părțile interesate, cum ar
fi organismele guvernamentale, consumatorii, producătorii,
distribuitorii și organizațiile de mediu și

— să fie accesibile tuturor părților interesate.

Entitățile contractante pot indica faptul că se presupune că
produsele și serviciile care poartă etichetă ecologică respectă
cerințele tehnice prevăzute în caietul de sarcini; ele trebuie să
accepte orice alte mijloace de probă corespunzătoare, cum ar fi un
dosar tehnic de la producător sau un raport de încercare de la un
organism recunoscut.

7. „Organisme recunoscute”, în sensul prezentului articol,
înseamnă laboratoare de încercare și calibrare, precum și
organismele de certificare și inspecție care respectă standardele
europene aplicabile.

Entitățile contractante acceptă certificate de la organisme recunos-
cute, stabilite în alte state membre.

8. În cazul în care obiectul contractului nu justifică acest lucru,
cerințele tehnice nu trebuie să se refere la o anumită fabricație sau

sursă ori la un anumit proces sau la o marcă, brevet sau la un tip,
la o origine sau producție determinată, fapt care ar putea avea
efectul de favorizare sau eliminare a unor întreprinderi sau pro-
duse. O astfel de menționare sau referire se permite doar în cazuri
excepționale, în cazul în care nu este posibilă o descriere suficient
de precisă și inteligibilă a obiectului contractului în temeiul aline-
atelor (3) și (4); o astfel de referire este însoțită de cuvintele „sau
echivalent”.

Articolul 35

Comunicarea cerințelor tehnice

1. Entitățile contractante comunică operatorilor economici inte-
resați în obținerea unui contract, la cerere, cerințele tehnice la care
se face trimitere în mod regulat în contractele lor de livrări de
bunuri, servicii sau lucrări sau cerințele tehnice pe care intențio-
nează să le aplice contractelor care fac obiectul unui anunț orien-
tativ periodic, în sensul articolului 41 alineatul (1).

2. În cazul în care cerințele tehnice sunt definite în documente
puse la dispoziția operatorilor economici interesați, este suficientă
includerea unei trimiteri la acele documente.

Articolul 36

Variante

1. În cazul în care criteriul de atribuire a contractului este cel al
ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, enti-
tățile contractante pot lua în considerare variantele prezentate de
ofertanți, în cazul în care acestea corespund cerințelor minime
specificate de entitățile contractante respective.

Entitățile contractante indică în caietul de sarcini în cazul în care
autorizează sau nu variantele și, în cazul în care le autorizează,
care sunt cerințele minime care ar trebui îndeplinite de variante,
precum și orice cerințe specifice pentru prezentarea lor.

2. În cadrul procedurilor de atribuire a contractelor publice de
achiziții de bunuri sau servicii, entitățile contractante care au auto-
rizat variante în temeiul alineatului (1) nu pot respinge o variantă
pe unicul motiv că ar duce, în cazul în care ar fi acceptată, fie la
un contract de servicii în loc de un contract de bunuri, fie la un
contract de bunuri în loc de un contract de servicii.

Articolul 37

Subcontractarea

În caietul de sarcini, entitatea contractantă, din inițiativă proprie
sau la cererea unui stat membru, poate solicita ofertantului să
indice în oferta sa orice parte din contract pe care intenționează
să o subcontracteze terților și orice subcontractanți propuși.
Această indicație nu trebuie să aducă atingere problemei
responsabilității operatorului economic principal.
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Articolul 38

Condiții de executare a contractului

Entitățile contractante pot stabili condiții speciale privind
executarea unui contract, cu condiția ca acestea să fie compatibile
cu legislația comunitară și să fie indicate în anunțul utilizat ca
mijloc de convocare la licitație sau în caietul de sarcini. Condițiile
care guvernează executarea unui contract pot viza, în particular,
considerații de ordin social și de mediu.

Articolul 39

Obligații referitoare la fiscalitate, protecția mediului,
dispoziții privind protecția muncii și condițiile de muncă

1. Entitatea contractantă, din inițiativă proprie sau la cererea unui
stat membru, poate indica în caietul de sarcini organismul sau
organismele de la care candidații sau ofertanții pot obține
informațiile corespunzătoare privind obligațiile referitoare la
impozite, la protecția mediului, la dispoziții de protecție a muncii
și la condițiile de muncă care sunt în vigoare în statul membru,
regiunea sau localitatea în care urmează să fie prestate serviciile și
care se aplică lucrărilor executate pe șantier sau serviciilor pres-
tate în timpul executării contractului.

2. Entitatea contractantă care furnizează informațiile menționate
la alineatul (1) solicită ofertanților sau candidaților, în procedura
de atribuire a contractului, să indice că au luat în considerare, la
întocmirea ofertei, obligațiile privind dispozițiile în materie de
protecție a muncii și condițiile de muncă în vigoare în locul în
care urmează să fie prestate serviciile.

Primul paragraf nu trebuie să aducă atingere aplicării
articolului 57.

CAPITOLUL V

Proceduri

Articolul 40

Utilizarea procedurilor deschise, restrânse și negociate

1. La atribuirea contractelor de livrări de bunuri, lucrări sau
servicii, entitățile contractante aplică proceduri adaptate în sensul
prezentei directive.

2. Entitățile contractante pot alege oricare dintre procedurile des-
crise de articolul 1 alineatul (9) literele (a), (b) sau (c), cu condiția
ca, sub rezerva alineatului (3), să se fi făcut o convocare la licitație
în temeiul articolului 42.

3. Entitățile contractante pot utiliza o procedură fără o prealabilă
convocare la licitație în următoarele situații:

(a) în cazul în care nu s-au depus oferte sau oferte adecvate sau
candidaturi, ca răspuns la o procedură cu o prealabilă
convocare la licitație, cu condiția să nu fie modificate substan
țial condițiile inițiale ale contractului;

(b) în cazul în care un contract este făcut doar în scop de
cercetare, experiment, studiu sau dezvoltare și nu în scopul
asigurării unui profit sau recuperării costurilor cu cercetarea
și dezvoltarea și în măsura în care atribuirea unui asemenea
contract nu aduce atingere atribuirii competitive a contracte-
lor ulterioare care urmăresc, în special, aceste obiective;

(c) în cazul în care, din rațiuni tehnice sau artistice sau din rați-
uni privind protecția unor drepturi exclusive, contractul poate
fi executat doar de către un operator economic determinat;

(d) în măsura în care este strict necesar, în cazul în care, din
motive de urgență extremă determinate de evenimente care
nu pot fi prevăzute de către entitățile contractante, nu pot fi
respectate termenele prevăzute pentru procedurile deschise,
procedurile restrânse și procedurile negociate cu o prealabilă
convocare la licitație;

(e) în cazul contractelor de servicii pentru livrări suplimentare
efectuate de către furnizorul inițial, destinate fie înlocuirii par-
țiale de bunuri sau instalații de uz curent, fie extinderii bunu-
rilor sau instalațiilor existente, în cazul în care schimbarea fur-
nizorului ar obliga entitatea contractantă să achiziționeze
materiale cu caracteristici tehnice diferite, ceea ce ar duce la o
incompatibilitate sau dificultăți disproporționate de utilizare
și întreținere;

(f) pentru lucrări sau servicii complementare care nu au fost
incluse în proiectul atribuit inițial sau în primul contract
încheiat, dar care, datorită unor împrejurări neprevăzute,
devin necesare pentru executarea contractului, cu condiția ca
atribuirea să se facă antreprenorului sau prestatorului de
servicii care execută contractul inițial:

— în cazul în care astfel de lucrări sau servicii complemen-
tare nu pot fi separate, din punct de vedere tehnic sau eco-
nomic, de contractul principal, fără un inconvenient
major pentru entitățile contractante sau

— în cazul în care astfel de lucrări sau servicii, cu toate că pot
fi separate de executarea contractului inițial, sunt strict
necesare perfecționării;

(g) în cazul contractelor de lucrări, pentru lucrări noi care constau
în repetarea unor lucrări similare încredințate întreprinderii
căreia aceleași entități contractante i-au atribuit un contract
anterior, cu condiția ca aceste lucrări să fie conforme cu un
proiect de bază pentru care a fost atribuit un prim contract
după o invitație la licitație; de îndată după convocarea la
licitație pentru primul proiect, trebuie să se anunțe posibilita-
tea de a recurge la această procedură, iar valoarea totală esti-
mată ale lucrărilor ulterioare trebuie să fie luate în conside-
rare de către entitățile contractante în momentul aplicării
dispozițiilor articolelor 16 și 17;
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(h) pentru bunuri cotate și achiziționate la o bursă a materiilor
prime;

(i) pentru contracte care urmează să fie atribuite pe baza unui
acord-cadru, cu condiția respectării condiției menționate la
articolul 14 alineatul (2);

(j) pentru achizițiile de oportunitate, când este posibil să se
achiziționeze profitând de o ocazie deosebit de avantajoasă,
disponibilă pentru un timp foarte scurt, la un preț considera-
bil mai scăzut decât prețurile practicate în mod normal pe
piață;

(k) pentru achiziționarea de bunuri în condiții deosebit de
avantajoase, fie de la un furnizor care își încetează definitiv
activitatea comercială, fie de la curatorii sau lichidatorii unui
faliment, printr-o înțelegere cu creditorii sau o procedură
similară existentă în legislațiile sau reglementările de drept
intern;

(l) în cazul în care contractul de servicii respectiv continuă unui
concurs de proiecte organizat în conformitate cu dispozițiile
prezentei directive și în cazul în care, în conformitate cu
normele aplicabile, contractul este atribuit câștigătorului sau
unuia dintre câștigătorii acelui concurs; în acest din urmă caz,
toți câștigătorii sunt invitați să participe la negocieri.

CAPITOLUL VI

Norme privind publicarea și transparența

Secț iunea 1

Publicarea anunțurilor

Articolul 41

Anunțuri orientative periodice și anunțuri privind
existența unui sistem de calificare

1. Entitățile contractante aduc la cunoștință, cel puțin o dată pe
an, prin intermediul unui anunț orientativ periodic menționat la
anexa XV A, publicat de Comisie sau de ele însele, „profilul
cumpărătorului”, descris la alineatul (2) litera (b) din anexa XX:

(a) în cazul bunurilor, valoarea totală estimată a contractelor sau
acordurilor-cadru pe grupe de produse pe care intenționează
să le atribuie în următoarele 12 luni, în cazul în care valoarea
totală estimată, luând în considerare dispozițiile articolelor 16
și 17, este egală sau mai mare de 750 000 EUR.

Grupele de produse se stabilesc de către entitățile contractante
prin referire la pozițiile din nomenclatorul CPV;

(b) în cazul serviciilor, valoarea totală estimată a contractelor sau
acordurilor-cadru pentru fiecare dintre categoriile de servicii
enumerate la anexa XVII A pe care intenționează să le atribuie
în următoarele 12 luni, în cazul în care această valoare totală
estimată, luând în considerare dispozițiile articolelor 16 și 17,
este egală sau mai mare de 750 000 EUR;

(c) în cazul lucrărilor, caracteristicile esențiale ale contractelor de
lucrări sau acordurilor-cadru pe care intenționează să le atri-
buie în următoarele 12 luni, a căror valoare totală estimată
este egală sau mai mare decât pragul indicat la articolul 16,
luând în considerare dispozițiile articolului 17.

Anunțurile menționate la literele (a) și (b) se trimit Comisiei sau
se publică în profilul cumpărătorului cât mai curând posibil după
începerea exercițiului bugetar.

Anunțul menționat la litera (c) este trimis Comisiei sau publicat în
profilul cumpărătorului, cât mai repede posibil după luarea
deciziei de aprobare a planificării contractelor de lucrări sau a
acordurilor-cadru pe care entitățile contractante intenționează să
le atribuie.

Entitățile contractante care publică un anunț orientativ periodic
privind profilul cumpărătorului trimit Comisiei, pe cale electro-
nică, un anunț de publicare a anunțului orientativ periodic pri-
vind profilul cumpărătorului, în conformitate cu formatul și
modalitățile de transmitere electronică a numelor, indicate la ali-
neatul (3) din anexa XX.

Publicarea anunțurilor menționate la literele (a), (b) și (c) este obli-
gatorie doar în cazul în care entitățile contractante optează pen-
tru reducerea termenelor pentru primirea ofertelor, în
conformitate cu articolul 45 alineatul (4).

Prezentul alineat nu se aplică procedurilor la care nu se face o pre-
alabilă convocare la licitație.

2. Entitățile contractante pot, în special, să publice sau să aranjeze
publicarea de către Comisie a anunțurilor orientative periodice
referitoare la proiecte majore, fără să repete informațiile incluse
anterior într-un anunț orientativ periodic, cu condiția să se speci-
fice clar faptul că aceste anunțuri sunt suplimentare.

3. În cazul în care entitățile contractante optează pentru stabilirea
unui sistem de calificare în conformitate cu articolul 53, sistemul
trebuie să facă obiectul unui anunț menționat la anexa XIV, care
indică scopul sistemului de calificare și modul de acces la normele
care îl guvernează. În cazul în care sistemul are o durată mai mare
de trei ani, anunțul trebuie publicat anual. În cazul în care sistemul
are o durată mai mică, este suficient un anunț inițial.

Articolul 42

Anunțuri utilizate ca mijloc de convocare la licitație

1. În cazul contractelor de bunuri, lucrări sau servicii, convocarea
la licitație se poate face:

(a) prin intermediul unui anunț orientativ periodic menționat la
anexa XV A sau

(b) prin intermediul unui anunț privind existența unui sistem de
calificare menționat la anexa XIV sau

(c) prin intermediul unui anunț de contract menționat la
anexa XIII partea A, B sau C.
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2. În cazul unor sisteme de achiziționare dinamice, convocarea la
licitație a sistemului se efectuează printr-un anunț de contract
menționat la alineatul (1) litera (c), în timp ce convocarea la
licitație pentru contracte bazate pe astfel de sisteme se efectuează
printr-un anunț de contract simplificat menționat la anexa XIII
partea D.

3. În cazul în care o convocare la licitație se efectuează prin inter-
mediul unui anunț orientativ periodic, anunțul trebuie:

(a) să se refere în mod special la bunuri, lucrări sau servicii care
vor face obiectul contractului ce urmează a fi atribuit;

(b) să indice modul în care va fi atribuit contractul, prin proce-
dură restrânsă sau negociată, fără publicarea ulterioară a unui
anunț de convocare la licitație și invită operatorii economici
interesați să își exprime interesul în scris și

(c) să se publice în conformitate cu anexa XX cu maxim 12 luni
înainte de data la care este trimisă invitația menționată la
articolul 47 alineatul (5). În plus, entitatea contractantă res-
pectă termenele prevăzute la articolul 45.

Articolul 43

Anunțuri privind atribuirea contractelor

1. Entitățile contractante care au atribuit un contract sau un
acord-cadru sunt obligate, în termen de două luni de la atribuirea
contractului sau acordului-cadru, să trimită un anunț de atribuire
a contractului menționat la anexa XVI, în condiții ce urmează să
fie definite de Comisie, în conformitate cu procedura menționată
la articolul 68 alineatul (2).

În cazul contractelor atribuite în cadrul unui acord-cadru în sensul
articolului 14 alineatul (2), entitățile contractante nu sunt obligate
să trimită un anunț privind rezultatele procedurii de atribuire pen-
tru fiecare contract întemeiat pe acordul-cadru.

Entitățile contractante trimit un anunț de atribuire a contractului
pe baza sistemului de achiziționare dinamic, în termen de două
luni după atribuirea fiecărui contract. Cu toate acestea, ele pot
regrupa aceste anunțuri trimestrial. În acest caz, entitățile contrac-
tante trimit aceste anunțuri regrupate în termen de două luni de
la sfârșitul fiecărui trimestru.

2. Informațiile furnizate în conformitate cu anexa XVI și destinate
publicării se publică în conformitate cu anexa XX. În această pri-
vință, Comisia respectă orice aspecte comerciale sensibile asupra
cărora entitățile contractante pot atrage atenția în momentul
trimiterii informaților, informații privind numărul de oferte pri-
mite, identitatea operatorilor economici sau prețurile.

3. În cazul în care entitățile contractante atribuie un contract de
servicii de cercetare și dezvoltare printr-o procedură fără

convocare la licitație, în conformitate cu articolul 40 alineatul (3)
litera (b), acestea pot limita la mențiunea „servicii de cercetare și
dezvoltare” informațiile ce urmează să fie furnizate în
conformitate cu anexa XVI, privind natura și cantitatea serviciilor
furnizate.

În cazul în care entitățile contractante atribuie un contract de
cercetare și dezvoltare care nu poate fi atribuit prin intermediul
unei proceduri fără convocare la licitație în conformitate cu
articolul 40 alineatul (3) litera (b), ele pot, din motive de confi-
dențialitate comercială, să limiteze informațiile ce urmează a fi
furnizate în conformitate cu anexa XVI, privind natura și
cantitatea serviciilor furnizate.

În asemenea cazuri, entitățile contractante se asigură că orice
informații publicate în temeiul prezentului aliniat să nu fie mai
puțin detaliate decât cele conținute în anunțul de convocare la
licitație, publicat în conformitate cu articolul 42 alineatul (1).

În cazul în care folosesc un sistem de calificare, entitățile contrac-
tante iau măsurile necesare pentru ca, în astfel de cazuri, aceste
informații să nu fie mai puțin detaliate decât categoria menționată
de lista furnizorilor de servicii calificați, întocmită în conformitate
cu articolul 53 alineatul (7).

4. În cazul contractelor atribuite pentru servicii enumerate în
anexa XVII B, entitățile contractante indică în anunț în cazul în
care sunt de acord cu publicarea.

5. Informațiile furnizate în conformitate cu anexa XVI și care
sunt marcate ca nefiind destinate publicării se publică doar în
formă simplificată și în conformitate cu anexa XX, în scopuri sta-
tistice.

Articolul 44

Redactarea și modalitățile de publicare a anunțurilor

1. Anunțurile includ informațiile menționate la anexele XIII, XIV,
XV A, XV B și XVI și, după caz, oricare alte informații considerate
utile de către entitatea contractantă, sub formă de formulare
standard adoptate de către Comisie în conformitate cu procedura
menționată la articolul 68 alineatul (2).

2. Anunțurile trimise de către entitățile contractante Comisiei se
transmit fie prin mijloace electronice în conformitate cu formatul
și modalitățile de transmitere indicate la punctul (3) din anexa XX,
fie prin alte mijloace.

Anunțurile menționate la articolele 41, 42 și 43 se publică în
conformitate cu caracteristicile tehnice de publicare prevăzute la
punctul 1 literele (a) și (b) din anexa XX.

3. Anunțurile întocmite și transmise prin mijloace electronice în
conformitate cu formatul și modalitățile de transmitere indicate la
punctul (3) din anexa XX se publică în termen de maxim cinci zile
după data trimiterii lor.
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Anunțurile care nu sunt transmise prin mijloace electronice în
conformitate cu formatul și procedurile de transmitere indicate la
punctul (3) din anexa XX se publică în termen de cel mult 12 zile
de la data trimiterii lor. Cu toate acestea, în situații excepționale,
anunțurile de contract prevăzute la articolul 42 alineatul (1)
litera (c) se publică în termen de cinci zile, ca răspuns la o cerere
făcută de entitatea contractantă, cu condiția ca anunțul să fi fost
transmis prin fax.

4. Anunțurile de contract se publică in extenso, într-o limbă ofi-
cială a Comunității, aleasă de entitatea contractantă, textul în
limba inițială fiind considerat singurul text autentic. Un rezumat
al elementelor importante din fiecare anunț se publică în celelalte
limbi oficiale.

Costul publicării anunțurilor de către Comisie este suportat de
Comunitate.

5. Anunțurile și conținutul lor nu pot fi publicate la nivel național
înainte de data la care sunt trimise Comisiei.

Anunțurile publicate la nivel național nu trebuie să conțină alte
informații în afară de cele conținute în anunțurile trimise Comisiei
sau publicate în profilul unui cumpărător, în conformitate cu
articolul 41 alineatul (1) primul paragraf, dar menționează data
expedierii anunțului către Comisie sau data publicării sale în
profilul cumpărătorului.

Anunțurile orientative periodice privind un profil de cumpărător
nu pot fi publicate înainte de trimiterea la Comisie a anunțului
privind publicarea lor în acea formă; acestea menționează data
acestei trimiteri.

6. Entitățile contractante se asigură că pot furniza dovezi privind
datele la care au fost trimise anunțurile.

7. Comisia trimite entității contractante o confirmare a publică-
rii informațiilor transmise, menționând data publicării. Această
confirmare constituie dovadă a publicării.

8. Entitățile contractante pot publica, în conformitate cu alinea-
tele (1)-(7), anunțuri privind contracte care nu sunt supuse publi-
cării obligatorii prevăzute de prezenta directivă.

Secț iunea 2

Termene

Articolul 45

Termene pentru primirea cererilor de participare și pentru
primirea ofertelor

1. La fixarea termenelor pentru primirea cererilor de participare
și a ofertelor, entitățile contractante țin seama, în mod deosebit,
de complexitatea contractului și de timpul necesar pentru elabo-
rarea ofertelor, fără a aduce atingere termenelor minime prevă-
zute de prezentul articol.

2. În cazul procedurilor deschise, termenul minim pentru primi-
rea ofertelor este de 52 de zile de la data la care s-a trimis anunțul
de contract.

3. În cazul procedurilor restrânse și al procedurilor negociate, cu
o prealabilă convocare la licitație, se aplică următoarele dispozi-
ții:

(a) termenul pentru primirea cererilor de participare, ca răspuns
la un anunț publicat în temeiul articolului 42 alineatul (1)
litera (c) sau ca răspuns la o invitație făcută de entitățile con-
tractante în temeiul articolului 47 alineatul (5), se stabilește,
ca regulă generală, la cel puțin 37 de zile de la data la care s-a
trimis anunțul sau invitația și nu poate fi, în nici un caz, mai
mic de 22 de zile, în cazul în care anunțul este trimis spre
publicare printr-un alt mijloc decât mijloace electronice sau
fax, și de 15 zile, în cazul în care anunțul este transmis prin
mijloace electronice sau fax;

(b) termenul pentru primirea ofertelor poate fi stabilit de comun
acord între entitatea contractantă și candidații selectați, cu
condiția ca toți candidații să aibă la dispoziție același termen
pentru pregătirea și transmiterea ofertelor lor;

(c) în cazul în care nu se poate ajunge la un acord în privința ter-
menului pentru primirea ofertelor, entitatea contractantă sta-
bilește un termen care este, ca regulă generală, de minim 24
de zile și care nu poate fi, în nici un caz, mai mic de 10 zile de
la data invitației de a prezenta o ofertă.

4. În cazul în care entitățile contractante au publicat un anunț
orientativ periodic menționat la articolul 41 alineatul (1), în
conformitate cu anexa XX, termenul minim pentru primirea ofer-
telor în proceduri deschise este, ca regulă generală, de minim 36
de zile, dar în nici un caz mai mare de 22 de zile de la data la care
s-a trimis anunțul.

Aceste termene reduse sunt admise, cu condiția ca anunțul orien-
tativ periodic să fi inclus, în plus față de informațiile cerute de
anexa XV A, partea I, toate informațiile cerute de anexa XV A,
partea a II-a, în măsura în care aceste din urmă informații sunt dis-
ponibile în momentul publicării anunțului și cu condiția ca anun-
țul să fi fost trimis la publicare cu minim 52 de zile și maxim 12
luni înainte de data la care s-a trimis anunțul de contract mențio-
nat la articolul 42 alineatul (1) litera (c).

5. În cazul în care anunțurile sunt întocmite și transmise prin
mijloace electronice, în conformitate cu formatul și procedurile de
transmitere indicate la punctul (3) din anexa XX, termenele pen-
tru primirea cererilor de participare în cazul procedurilor res-
trânse și negociate și pentru primirea ofertelor în cadrul procedu-
rilor deschise se poate reduce cu șapte zile.

6. Cu excepția situației în care un termen stabilit de comun acord,
în conformitate cu alineatul (3) litera (b), termenele pentru primi-
rea ofertelor în cadrul procedurilor deschise, restrânse și negoci-
ate se pot reduce cu încă cinci zile, în cazul în care entitatea con-
tractantă oferă acces liber, direct și total la caietul de sarcini și la
orice documente complementare, prin mijloace electronice, înce-
pând cu data la care se publică anunțul folosit ca mijloc de
convocare la licitație, în conformitate cu anexa XX. Anunțul ar
trebui să specifice adresa de Internet la care pot fi consultate aceste
documente.
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7. În cazul procedurilor deschise, efectul cumulat al reducerilor
prevăzute la alineatele (4), (5) și (6) nu poate duce, în nici un caz,
la un termen pentru primirea ofertelor mai mic de 15 zile de la
data la care a fost trimis anunțul de contract.

Cu toate acestea, în cazul în care un anunț de contract nu este
transmis prin fax sau prin mijloace electronice, efectul cumulativ
al reducerilor prevăzute în alineatele (4), (5) și (6) nu poate duce,
în nici un caz, la un termen pentru primirea ofertelor în cadrul
unei proceduri deschise mai mic de 22 de zile de la data la care a
fost transmis anunțul de contract.

8. Efectul cumulat al reducerilor prevăzute la alineatele (4), (5) și
(6) nu poate duce, în nici un caz, la un termen pentru primirea
cererilor de participare, ca răspuns la un anunț publicat în teme-
iul articolului 42 alineatul (1) litera (c) sau ca răspuns la o invita-
ție din partea entităților contractante în temeiul articolului 47 ali-
neatul (5), mai mic de 15 zile de la data de trimitere a anunțului
sau a invitației.

În cadrul procedurilor restrânse și negociate, efectul cumulat al
reducerilor prevăzute la alineatele (4), (5) și (6) nu poate duce, în
nici un caz, la un termen pentru primirea ofertelor mai mic de 10
zile de la data la care a fost trimisă invitația la licitație, cu excepția
termenului stabilit prin acord comun în conformitate cu alinea-
tul (3) litera (b).

9. În cazul în care, indiferent din ce motiv, caietele de sarcini și
documentele sau informațiile complementare, deși au fost solici-
tate în timp util, nu au fost furnizate în termenele prevăzute la
articolele 46 și 47 sau în cazul în care ofertele se pot face doar
după o vizită a locurilor respective sau după consultarea pe loc a
documentelor care însoțesc caietele de sarcini, termenele pentru
primirea ofertelor trebuie prelungite în mod corespunzător, cu
excepția cazului unui termen stabilit de comun acord în
conformitate cu alineatul (3) litera (b), astfel încât toți operatorii
economici interesați să cunoască toate informațiile necesare pen-
tru formularea ofertelor.

10. În anexa XXII se prezintă un tabel recapitulativ cu termene
prevăzute în prezentul articol.

Articolul 46

Proceduri deschise: caiete de sarcini, documente și
informații complementare

1. În cadrul procedurilor deschise, în cazul în care entitățile con-
tractante nu oferă acces liber, direct și total prin mijloace electro-
nice, în conformitate cu articolul 45 alineatul (6), la caietele de
sarcini și la orice documente complementare, caietul de sarcini și
documentele complementare se trimit operatorilor economici în

termen de șase zile de la primirea cererii, cu condiția ca cererea să
fi fost făcută în timp util înainte de termenul de depunere a ofer-
telor.

2. Cu condiția ca acestea să fi fost solicitate în timp util, entitățile
contractante sau serviciile competente trebuie să comunice
informațiile complementare privind caietele de sarcini, cu cel
târziu șase zile înainte de termenul stabilit pentru primirea ofer-
telor.

Articolul 47

Invitații de prezentare a ofertei sau de negociere

1. În cadrul procedurilor restrânse și al procedurilor negociate,
entitățile contractante invită, simultan și în scris, candidații selec-
tați să își prezinte ofertele sau să negocieze. Invitația adresată
candidaților include:

— un exemplar din caietul de sarcini și orice documente com-
plementare sau

— o referire la accesul la caietul de sarcini și la (alte) documente
indicate la prima liniuță, în cazul în care acestea sunt puse la
dispoziție direct, prin mijloace electronice, în conformitate cu
articolul 45 alineatul (6).

2. În cazul în care caietul de sarcini și orice documente comple-
mentare sunt deținute de o altă entitate în afară de entitatea con-
tractantă care răspunde de procedura de atribuire, invitația speci-
fică adresa de la care pot fi solicitate caietul de sarcini și
documentele respective și, după caz, termenul pentru efectuarea
acestei cereri, suma de plată pentru obținerea lor și modalitățile de
plată. Serviciile competente trimit documentația respectivă ope-
ratorilor economici de îndată după primirea cererii.

3. Informațiile complementare privind caietele de sarcini sau
documentele complementare sunt comunicate de entitățile con-
tractante sau de serviciile competente în termen de maxim șase
zile de la termenul pentru primirea ofertelor, cu condiția să fie
solicitate în timp util.

4. În plus, invitația include cel puțin următoarele:

(a) după caz, termenul pentru solicitarea documentelor comple-
mentare, precum și valoarea și modalitățile de plată pentru
orice sumă care trebuie eventual achitată pentru obținerea
acestor documente;

(b) termenul pentru primirea ofertelor, adresa la care trebuie
transmise, precum și limba sau limbile în care urmează să fie
redactate;

(c) o trimitere la orice anunț de contract publicat;

(d) o indicație privind anexarea eventuală a unor documente;
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(e) criteriile de atribuire a contractului, în cazul în care nu sunt
indicate în anunțul privind existența unui sistem de calificare
folosit ca mijloc de convocare la licitație;

(f) ponderarea relativă a criteriilor de atribuire a contractului sau,
după caz, ordinea de importanță a acestor criterii, în cazul în
care aceste informații nu figurează în anunțul de contract, în
anunțul privind existența unui sistem de calificare sau în caie-
tul de sarcini.

5. În cazul în care o convocare la licitație se face prin intermediul
unui anunț orientativ periodic, entitățile contractante invită ulte-
rior toți candidații să confirme interesul lor, pe baza informațiilor
detaliate referitoare la contractul respectiv, înainte de începerea
selectării ofertanților sau participanților la o negociere.

Invitația include cel puțin următoarele informații:

(a) natura și cantitatea, inclusiv toate opțiunile privind
contractele complementare și, în cazul în care este posibil,
termenul estimat pentru exercitarea acestor opțiuni; în cazul
contractelor care pot fi reînnoite, natura și cantitatea și, în
cazul în care este posibil, termenul estimat de publicare a
anunțurilor ulterioare de licitație pentru lucrările, bunurile sau
serviciile care fac obiectul contractului;

(b) caracterul procedurii: restrânsă sau negociată;

(c) după caz, data la care va începe sau se va finaliza livrarea
bunurilor, executarea lucrărilor sau serviciilor;

(d) adresa și termenul pentru depunerea cererilor pentru a obține
o invitație de a face o ofertă și limba sau limbile autorizate
pentru prezentarea lor;

(e) adresa entității care urmează să atribuie contractul și să fur-
nizeze informațiile necesare pentru obținerea caietului de sar-
cini și a celorlalte documente;

(f) condițiile economice și tehnice, garanțiile financiare și
informațiile necesare cerute de la operatorii economici;

(g) valoarea și modalitățile de plată pentru orice sumă de plătit
pentru obținerea documentelor privind procedura de atribu-
ire a contractelor;

(h) forma contractului care face obiectul cererii de oferte: achizi-
ție, închiriere sau vânzare în rate; sau o combinație a aces-
tora și

(i) criteriile de atribuire a contractului și ponderile lor sau, după
caz, ordinea de importanță a acestor criterii, în cazul în care
aceste informații nu sunt indicate în anunțul orientativ sau în
caietul de sarcini sau în invitația de a prezenta o ofertă sau de
a negocia.

Secț iunea 3

Comunicări și informații

Articolul 48

Norme aplicabile comunicărilor

1. Toate comunicările și schimburile de informații menționate de
prezentul titlu pot fi făcute prin poștă, prin fax, prin mijloace elec-
tronice în conformitate cu alineatele (4) și (5), prin telefon în cazu-
rile și împrejurările menționate la alineatul (6) sau printr-o com-
binație a acestor mijloace, în funcție de opțiunea entității
contractante.

2. Mijlocul de comunicare ales trebuie să fie general disponibil și
astfel să nu restrângă accesul operatorilor economici la procedura
de atribuire.

3. Comunicările, precum și schimburile de informații și stocarea
informațiilor se fac astfel încât să se asigure păstrarea integrității
datelor și confidențialității ofertelor și cererilor de participare și că
entitățile contractante examinează conținutul ofertelor și cereri-
lor de participare numai la expirarea termenului stabilit pentru
prezentarea lor.

4. Dispozitivele care urmează a fi folosite pentru comunicare
prin mijloace electronice, precum și caracteristicile lor tehnice,
trebuie să fie nediscriminatorii, să fie în general disponibile și
compatibile cu tehnologiile de informații și comunicare utilizate
în general.

5. Următoarele norme se aplică dispozitivelor pentru transmite-
rea și primirea electronică a ofertelor și pentru dispozitivele de
primire electronică a cererilor de participare:

(a) informații privind specificațiile necesare pentru prezentarea
electronică a ofertelor și cererilor de participare, inclusiv
criptarea, sunt puse la dispoziția părților interesate. De ase-
menea, dispozitivele pentru primirea electronică a ofertelor și
a cererilor de participare sunt conforme cu cerințele ane-
xei XXIV;

(b) statele membre pot solicita, în conformitate cu articolul 5 din
Directiva 1999/93/CE, însoțirea ofertelor electronice de o
semnătură electronică avansată, în conformitate cu alinea-
tul (1);

(c) statele membre pot introduce sau menține regimuri de
acreditare voluntară, care vizează îmbunătățirea nivelului ser-
viciului de certificare oferit pentru aceste dispozitive;

(d) ofertanții sau candidații se angajează să depună, înainte de
expirarea termenului prevăzut pentru depunerea ofertelor sau
a cererilor de participare, documentele, certificatele, atestatele
și declarațiile menționate la articolele 52 alineatul (2), 52 ali-
neatul (3), 53 și 54, în cazul în care ele nu există sub formă
electronică.
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6. Următoarele norme se aplică transmiterii cererilor de partici-
pare:

(a) cererile de participare la procedurile de atribuire a contracte-
lor pot fi făcute în scris sau prin telefon;

(b) în cazul în care cererile de participare se fac prin telefon,
trebuie să se trimită o confirmare scrisă înainte de expirarea
termenului stabilit pentru primirea lor;

(c) entitățile contractante pot impune ca cererile de participare
făcute prin fax să fie confirmate prin poștă sau prin mijloace
electronice, dacă aceasta este necesar pentru asigurarea pro-
bei. Orice solicitare în acest sens, împreună cu termenul pen-
tru transmiterea confirmării prin poștă sau prin mijloace elec-
tronice, trebuie să fie specificată de entitatea contractantă în
anunțul folosit ca mijloc de convocare la licitație sau în invi-
tația menționată la articolul 47 alineatul (5).

Articolul 49

Informații destinate solicitanților de calificare, candidaților
și ofertanților

1. Entitățile contractante informează, cât mai curând posibil, ope-
ratorii economici participanți despre deciziile luate cu privire la
încheierea unui acord-cadru ori atribuirea contractului și
admiterea într-un sistem de achiziționare dinamic, inclusiv cu pri-
vire la motivele care stau la baza oricărei decizii de a nu încheia
un acord-cadru sau de a nu atribui un contract pentru care s-a
lansat o convocare la licitație sau de a relua o procedură sau de a
nu pune în aplicare un sistem de achiziționare dinamic; aceste
informații sunt furnizate în scris, în cazul în care entităților con-
tractante li se solicită acest lucru.

2. La cererea părții interesate, entitățile contractante comunică,
cât mai curând posibil:

— oricărui candidat respins motivele respingerii candidaturii sale;

— oricărui ofertant respins motivele respingerii ofertei sale,
inclusiv, în situațiile prevăzute la articolul 34 alineatele (4) și
(5), motivele care au stat la baza deciziei lor de neechivalare
sau deciziei potrivit căreia lucrările, bunurile sau serviciile nu
respectă cerințele funcționale sau de performanță;

— oricărui ofertant care a făcut o ofertă admisibilă caracteristicile
și avantajele relative ale ofertei selectate, precum și numele
ofertantului căruia i s-a atribuit contractul sau al părților la
acordul-cadru.

Termenele în care trebuie să se facă aceste informări nu trebuie să
depășească, sub nici un motiv, 15 zile de la data primirii cererii
scrise.

Cu toate acestea, entitățile contractante pot decide să nu comu-
nice anumite informații privind atribuirea contractului sau înche-
ierea unui acord-cadru sau privind admiterea într-un sistem de

achiziționare dinamic, menționate la alineatul (1), în cazul în care
dezvăluirea unor astfel de informații ar împiedica aplicarea legii
sau ar fi contrară interesului public sau ar prejudicia interesele
comerciale legitime ale operatorilor economici publici sau privați,
inclusiv interesele operatorului economic căruia i-a fost atribuit
contractul sau ar putea prejudicia concurența loială dintre opera-
torii economici.

3. Entitățile contractante care instituie și administrează un sistem
de calificare informează solicitanții, în termen de șase luni, despre
decizia lor privind calificarea.

În cazul în care luarea deciziei durează mai mult de patru luni de
la depunerea cererii, entitatea contractantă trebuie să informeze
solicitantul, în termen de două luni de la depunerea cererii, des-
pre motivele care justifică o prelungire a termenului și despre data
la care cererea urmează a fi acceptată sau respinsă.

4. Solicitanții a căror calificare este respinsă trebuie informați cu
privire la această decizie și la motivele care au stat la baza
refuzului, cât de curând posibil, în nici un caz mai târziu de 15
zile de la data deciziei. Motivele trebuie să aibă la bază criteriile de
calificare prevăzute la articolul 53 alineatul (2).

5. Entitățile contractante care instituie și administrează un sistem
de calificare pot pune capăt calificării unui operator economic
numai pe motive bazate pe criteriile de calificare menționate la
articolul 53 alineatul (2). Orice intenție de a pune capăt unei cali-
ficări se comunică anticipat, în scris, operatorului economic, cu
cel puțin 15 zile înainte de data la care urmează să înceteze cali-
ficarea, împreună cu motivul sau motivele care justifică acțiunea
propusă.

Articolul 50

Informații care se păstrează privind atribuirea contractelor

1. Entitățile contractante păstrează informațiile corespunzătoare
referitoare la fiecare contract, pentru a le permite, la o dată ulte-
rioară, să își justifice deciziile luate privind:

(a) calificarea și selecția operatorilor economici și atribuirea con-
tractelor;

(b) utilizarea procedurilor fără o prealabilă convocare la licitație,
în temeiul articolului 40 alineatul (3);

(c) neaplicarea dispozițiilor din capitolele III-VI din prezentul
titlu, în temeiul derogărilor prevăzute la capitolul II din titlul I
și la capitolul II din prezentul titlu.

Entitățile contractante iau măsurile corespunzătoare pentru
documentarea desfășurării procedurilor de atribuire efectuate prin
mijloace electronice.

2. Informațiile se păstrează timp de minim patru ani de la data
atribuirii contractului, astfel încât entitatea contractantă să aibă
posibilitatea, în acel termen, să furnizeze informațiile necesare
Comisiei, în cazul în care aceasta solicită acest lucru.
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CAPITOLUL VII

Derularea procedurii

Articolul 51

Dispoziții generale

1. În scopul selectării participanților în cadrul procedurilor de
atribuire a contractelor de achiziții publice:

(a) entitățile contractante care au prevăzut norme și criterii de
excludere a ofertanților sau candidaților în conformitate cu
articolul 54 alineatele (1), (2) sau (4) exclud operatorii econo-
mici care se conformează acestor norme și satisfac aceste
criterii;

(b) entitățile contractante selectează ofertanții și candidații în
conformitate cu normele și criteriile obiective stabilite în
temeiul articolului 54;

(c) în cadrul procedurilor restrânse și al procedurilor negociate cu
convocare la licitație, entitățile contractante reduc, după caz,
în conformitate cu articolul 54, numărul candidaților selec-
tați în temeiul literelor (a) și (b).

2. În cazul în care o convocare la licitație se face prin intermediul
unui anunț privind existența unui sistem de calificare și în scopul
selectării participanților în cadrul procedurilor de atribuire a con-
tractelor specifice, care fac obiectul convocării la licitație, entită-
țile contractante:

(a) califică operatorii economici în conformitate cu dispozițiile
articolului 53;

(b) aplică acestor operatori economici calificați acele dispoziții
alineatului (1) care sunt relevante pentru procedurile restrânse
sau negociate.

3. Entitățile contractante verifică dacă ofertele prezentate de către
ofertanții selectați sunt conforme cu normele și cerințele aplica-
bile ofertelor și atribuie contractul pe baza criteriilor prevăzute la
articolele 55 și 57.

Secț iunea 1

Calificare și selecție calitativă

Articolul 52

Recunoașterea reciprocă privind condițiile administrative,
tehnice sau financiare, precum și privind certificatele,

încercările și dovezile

1. La selectarea participanților la o procedură restrânsă sau
negociată, în cazul în care iau o decizie privind calificarea sau în
cazul în care criteriile și normele sunt actualizate, entitățile con-
tractante nu pot:

(a) să impună condiții administrative, tehnice sau financiare anu-
mitor operatori economici care nu ar fi impuse și altora;

(b) să solicite încercări sau dovezi care ar dubla probele obiective
deja disponibile.

2. În cazul în care solicită prezentarea de certificate întocmite de
organisme independente care să ateste conformitatea operatoru-
lui economic cu anumite standarde de asigurare a calității, entită-
țile contractante fac trimitere la sistemele de asigurare a calității
bazate pe seria de standarde europene relevante certificate de
organisme conforme cu seriile de standarde europene privind cer-
tificarea.

Entitățile contractante recunosc certificatele echivalente eliberate
de organisme stabilite în alte state membre. De asemenea, ele
acceptă alte dovezi privind măsurile echivalente de garantare a
calității care provin de la operatorii economici.

3. Pentru contractele de lucrări și servicii, și numai în cazurile
corespunzătoare, entitățile contractante pot cere, pentru a veri-
fica capacitățile tehnice ale operatorilor economici, un indiciu al
măsurilor de gestiune a mediului, pe care operatorii economici
vor fi capabili să le aplice în executarea contractului. În asemenea
situații, în cazul în care entitățile contractante solicită prezentarea
de certificate întocmite de organisme independente, care să ateste
respectarea de către operatorul economic a anumitor standarde de
protecție a mediului, ele fac trimitere la EMAS sau la standarde de
gestiune a mediului bazate pe standardele europene sau
internaționale relevante și certificate de organisme conforme cu
legislația comunitară sau cu standardele europene sau
internaționale privind certificarea.

Entitățile contractante recunosc certificatele echivalente emise de
organisme stabilite în alte state membre. De asemenea, ele acceptă
alte dovezi privind măsuri echivalente de gestiune a mediului care
provin de la operatorii economici.

Articolul 53

Sisteme de calificare

1. Entitățile contractante care doresc acest lucru pot institui și
administra un sistem de calificare a operatorilor economici.

Entitățile contractante care instituie sau administrează un sistem
de calificare se asigură că operatorii economici pot solicita califi-
carea în orice moment.

2. Sistemul menționat la alineatul (1) poate implica diferite etape
de calificare.

Sistemul este administrat pe baza unor criterii și norme de califi-
care obiective stabilite de entitatea contractantă.

În cazul în care aceste criterii și norme includ cerințe tehnice, se
aplică dispozițiile articolului 34. Criteriile și normele pot fi actua-
lizate ori de câte ori este nevoie.

3. Criteriile și normele de calificare menționate la alineatul (2) pot
include criteriile de excludere enumerate la articolul 45 din Direc-
tiva 2004/18/CE, în condițiile prevăzute în respectivul document.
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În cazul în care entitatea contractantă este o autoritate contrac-
tantă în sensul articolului 2 alineatul (1) litera (a), aceste criterii și
norme includ criteriile de excludere enumerate la articolul 45 ali-
neatul (1) din Directiva 2004/18/CE.

4. În cazul în care criteriile și normele de calificare menționate la
alineatul (2) includ cerințe privind capacitatea economică și finan-
ciară a operatorului economic, acesta se poate baza, după caz, pe
capacitatea altor entități, indiferent de natura juridică a legăturii
dintre el și acele entități. În această situație, operatorul economic
trebuie să dovedească entității contractante că va dispune de
mijloace pe întreaga perioadă de valabilitate a sistemului de cali-
ficare, de exemplu prin prezentarea unui angajament al acelor
entități în acest sens.

În aceleași condiții, un grup de operatori economici menționat la
articolul 11 se poate baza pe capacitatea participanților din grup
sau a altor entități.

5. În cazul în care criteriile și normele de calificare menționate la
alineatul (2) includ cerințe privind capacitățile tehnice și
profesionale ale operatorului economic, acesta se poate baza,
după caz, pe capacitatea altor entități, indiferent de natura juri-
dică a legăturii dintre el și acele entități. În această situație, ope-
ratorul economic trebuie să dovedească entității contractante că
aceste resurse îi vor fi disponibile pe întreaga perioadă de valabi-
litate a sistemului de calificare, de exemplu prin prezentarea unui
angajament al acelor entități, în sensul punerii la dispoziția ope-
ratorului economic a mijloacelor necesare.

În aceleași condiții, un grup de operatori economici menționat la
articolul 11 se poate baza pe capacitatea participanților din grup
sau a altor entități.

6. Criteriile și normele de calificare menționate la alineatul (2)
sunt furnizate operatorilor economici la cerere. Actualizarea aces-
tor criterii și norme se comunică operatorilor economici intere-
sați.

În cazul în care o entitate contractantă consideră că sistemul de
calificare al anumitor entități sau organisme satisface cerințele
sale, comunică operatorilor economici interesați numele acestor
entități sau organisme terțe.

7. Se păstrează o înregistrare scrisă a operatorilor economici cali-
ficați; ea poate fi împărțită pe categorii, în funcție de tipul de
contract pentru care este valabilă calificarea.

8. La instituirea sau administrarea unui sistem de calificare, enti-
tățile contractante țin seama, în special, de dispozițiile
articolului 41 alineatul (3) privind anunțurile referitoare la exis-
tența unui sistem de calificare, de dispozițiile articolului 49 aline-
atele (3), (4) și (5) privind informațiile care urmează să fie trans-
mise operatorilor economici care s-au înscris pentru calificare, de
dispozițiile articolului 51 alineatul (2) privind selecția
participanților în cazul în care se face o convocare la licitație prin

intermediul unui anunț despre existența unui sistem de calificare,
precum și de dispozițiile articolului 52 privind recunoașterea reci-
procă referitoare la condițiile administrative, tehnice sau financi-
are, precum și la certificate, încercări și dovezi.

9. În cazul în care se face o convocare la licitație prin intermediul
unui anunț despre existența unui sistem de calificare, ofertanții
din cadrul unei proceduri restrânse sau participanții la o proce-
dură negociată sunt selectați din rândul candidaților calificați în
conformitate cu un astfel de sistem.

Articolul 54

Criterii de selecție calitativă

1. Entitățile contractante care stabilesc criterii de selecție în cadrul
unei proceduri deschise fac acest lucru în conformitate cu criterii
și norme obiective, disponibile operatorilor economici interesați.

2. Entitățile contractante care selectează candidați pentru
proceduri restrânse sau negociate de atribuire a contractelor fac
acest lucru în conformitate cu criterii și norme obiective pe care
le-au stabilit și care sunt disponibile operatorilor economici inte-
resați.

3. În cadrul procedurilor restrânse sau negociate, criteriile pot
avea la bază necesitatea obiectivă a entității contractante de a
reduce numărul de candidați la un nivel justificat de nevoia de a
stabili un echilibru între anumite caracteristici ale procedurii de
achiziționare și mijloacele necesare pentru realizarea sa. Numărul
candidaților selectați trebuie să țină seama, cu toate acestea, de
nevoia de a asigura o concurență suficientă.

4. Criteriile prevăzute la alineatele (1) și (2) pot include criteriile
de excludere enumerate la articolul 45 din Directiva 2004/18/CE,
în condițiile prevăzute în acel articol.

În cazul în care entitatea contractantă este o autoritate contrac-
tantă în sensul articolului 2 alineatul (1) litera (a), criteriile și
normele menționate la alineatele (1) și (2) din prezentul articol
includ criteriile de excludere enumerate la articolul 45 alineatul (1)
din Directiva 2004/18/CE.

5. În cazul în care criteriile menționate la alineatele (1) și (2)
includ cerințe privind capacitatea economică și financiară a ope-
ratorului economic, acesta se poate baza, la nevoie și pentru un
contract determinat, pe capacitățile altor entități, indiferent de
natura juridică a legăturii dintre el și acele entități. În această situa-
ție, operatorul economic dovedește entității contractante că va
dispune de mijloacele necesare, de exemplu prin prezentarea unui
angajament al acelor entități, în acest sens.

În aceleași condiții, un grup de operatori economici menționat la
articolul 11 se poate baza pe capacitatea participanților din grup
sau a altor entități.
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6. În cazul în care criteriile menționate la alineatele (1) și (2)
includ cerințe privind capacitățile tehnice și profesionale ale ope-
ratorului economic, acesta se poate baza, la nevoie și pentru un
contract determinat, pe capacitățile altor entități, indiferent de
natura juridică a legăturii dintre el și acele entități. În această situa-
ție, operatorul economic trebuie să dovedească entității contrac-
tante că va dispune de mijloace necesare pentru executarea
contractului, de exemplu prin prezentarea unui angajament al
acelor entități, în sensul punerii la dispoziția operatorului econo-
mic a mijloacelor necesare.

În aceleași condiții, un grup de operatori economici menționat la
articolul 11 se poate baza pe capacitatea participanților din grup
sau a altor entități.

Secț iunea 2

Atribuirea contractului

Articolul 55

Criterii de atribuire a contractelor

1. Fără a aduce atingere actelor cu putere de lege și actelor
administrative naționale privind remunerarea anumitor servicii,
criteriile pe baza cărora entitățile contractante atribuie contractele
sunt:

(a) în cazul atribuirii contractului pe baza ofertei celei mai
avantajoase din punct de vedere economic din perspectiva
entității contractante, diverse criterii privind obiectul
contractului respectiv, cum ar fi termenul de livrare sau de
executare, costul de utilizare, rentabilitatea, calitatea, caracte-
rul estetic și funcțional, caracteristicile de mediu, valoarea teh-
nică, serviciile post-vânzare și asistența tehnică, angajamentul
referitor la piese de schimb, siguranța aprovizionării și prețul
sau

(b) numai prețul cel mai scăzut.

2. Fără a aduce atingere dispozițiilor celui ce-al treilea paragraf,
în situația menționată la alineatul (1) litera (a), entitatea contrac-
tantă specifică ponderea relativă pe care o acordă fiecărui criteriu
ales pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct
de vedere economic.

Această pondere poate fi exprimată prevăzând un interval cu
distanțare maximă corespunzătoare.

În cazul în care, în opinia entității contractante, nu se poate face
ponderarea, din motive care pot fi demonstrate, entitatea contrac-
tantă indică criteriile în ordinea descrescătoare a importanței.

Această pondere relativă sau ordine a importanței este specificată,
după caz, în anunțul folosit ca mijloc de convocare la licitație, în

invitația de confirmare a interesului, menționată la articolul 47
alineatul (5), în invitația de a prezenta o ofertă sau de a negocia
sau în caietul de sarcini.

Articolul 56

Utilizarea licitațiilor electronice

1. Statele membre pot prevedea posibilitatea ca entitățile contrac-
tante să folosească licitațiile electronice.

2. În cadrul procedurilor deschise, restrânse sau negociate, cu o
prealabilă convocare la licitație, entitățile contractante pot decide
ca atribuirea unui contract să fie precedată de o licitație electro-
nică, în cazul în care se pot stabili cu precizie specificațiile
contractului.

În aceleași condiții, o licitație electronică poate fi utilizată la des-
chiderea licitației de contracte ce urmează a fi atribuite în cadrul
unui sistem de achiziționare dinamic menționat la articolul 15.

Licitația electronică se referă:

(a) fie exclusiv la prețuri, în cazul în care contractul se atribuie pe
criteriul prețului celui mai scăzut;

(b) fie la prețuri și/sau la valorile elementelor ofertelor indicate în
caietul de sarcini, în cazul în care contractul se atribuie ofertei
celei mai avantajoase din punct de vedere economic.

3. Entitățile contractante care decid să organizeze o licitație elec-
tronică declară acest lucru în anunțul folosit ca mijloc de
convocare la licitație.

Caietul de sarcini include, inter alia, următoarele informații:

(a) elementele ale căror valori vor face obiectul licitației electro-
nice, cu condiția ca astfel de elemente să fie cuantificabile și
să poată fi exprimate în cifre sau procente;

(b) eventualele limite ale valorilor care pot fi prezentate, astfel
cum rezultă ele din specificațiile privind obiectul contractului;

(c) informațiile care vor fi puse la dispoziția ofertanților în cursul
licitației electronice și, după caz, momentul în care vor fi puse
la dispoziția lor;

(d) informațiile relevante privind derularea licitației electronice;

(e) condițiile în care ofertanții vor putea licita, în special diferen-
țele minime care vor fi impuse pentru a licita, după caz;

(f) informațiile relevante privind dispozitivul electronic utilizat,
precum și modalitățile și cerințele tehnice de conectare.

4. Înainte de a trece la licitația electronică, entitățile contractante
fac o evaluare inițială completă a ofertelor, în conformitate cu
criteriul/criteriile de atribuire stabilit(e) și cu ponderea fixată pen-
tru ele.
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Toți ofertanții care au prezentat oferte admisibile sunt invitați
simultan, prin mijloace electronice, să prezinte prețuri și valori
noi; invitația conține toate informațiile relevante privind
conectarea individuală la dispozitivul electronic utilizat și speci-
fică data și ora de începere a licitației electronice. Licitația electro-
nică poate avea loc într-o serie de faze succesive. Licitația electro-
nică nu poate începe mai devreme decât cu două zile lucrătoare
de la data la care au fost trimise invitațiile.

5. În cazul în care contractul urmează să fie atribuit pe baza
criteriului ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere eco-
nomic, invitația este însoțită de rezultatul unei evaluări complete
a ofertantului în cauză, efectuate în conformitate cu sistemul de
ponderare prevăzut la articolul 55 alineatul (2) primul paragraf.

Invitația precizează și formula matematică ce va fi utilizată în
cadrul licitației electronice pentru determinarea reclasificării auto-
mate în funcție de noile prețuri și noile valori prezentate. Formula
respectivă include ponderarea tuturor criteriilor stabilite pentru
determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere
economic, astfel cum este indicat în anunțul utilizat ca mijloc de
convocare la licitație sau în caietul de sarcini; în acest scop, even-
tualele intervale sunt exprimate în prealabil printr-o valoare deter-
minată.

În cazul în care se autorizează variantele, se furnizează o formulă
separată pentru fiecare variantă.

6. În cursul fiecărei etape a unei licitații electronice, entitățile con-
tractante comunică instantaneu tuturor ofertanților cel puțin
informații suficiente care să le permită acestora să cunoască, în
orice moment, locul lor în clasament. De asemenea, ele pot comu-
nica alte informații privind alte prețuri sau valori prezentate, cu
condiția ca acest lucru să fie specificat în caietul de sarcini. În plus,
ele pot anunța în orice moment numărul participanților la acea
etapă a licitației. Cu toate acestea, în nici un caz nu au voie să
dezvăluie identitățile ofertanților în timpul derulării etapelor
licitației electronice.

7. Entitățile contractante pot închide o licitație electronică în unul
sau mai multe dintre următoarele moduri:

(a) în invitația de participare la licitație se indică data și ora fixate
în prealabil;

(b) în cazul în care nu mai primesc prețuri sau valori noi care
satisfac cerințele privind diferențele minime. În acest caz, enti-
tățile contractante precizează în invitația de participare la
licitație termenul pe care îl vor permite de la primirea ultimei
prezentări, înainte de a închide licitația electronică;

(c) în cazul în care numărul de etape ale licitației, stabilit în invi-
tația de participare la licitație, a fost realizat.

În cazul în care entitățile contractante au decis să încheie o licitație
electronică în conformitate cu litera (c), după caz, în combinație
cu modalitățile prevăzute la litera (b), invitația de participare la
licitație indică calendarul fiecărei etape a licitației.

8. După închiderea licitației electronice, entitățile contractante
atribuie contractul în conformitate cu articolul 55, în funcție de
rezultatele licitației electronice.

9. Entitățile contractante nu pot recurge în mod abuziv la licitații
electronice, nici nu le pot utiliza astfel încât să împiedice, să
restrângă sau să denatureze concurența sau să schimbe obiectul
contractului, astfel cum este definit în anunțul folosit ca mijloc de
convocare la licitație și în caietul de sarcini.

Articolul 57

Oferte anormal de scăzute

1. În cazul în care, pentru un contract determinat, ofertele par să
fie anormal de scăzute în raport cu prestarea, entitatea contrac-
tantă, înainte de a putea respinge aceste oferte, solicită precizări
în scris privind elementele constitutive ale ofertei, pe care le con-
sideră corespunzătoare.

Aceste precizări se pot referi, în mod special, la:

(a) economia procedeului de fabricație a produselor, de prestare
a serviciilor și a procesului de construcție;

(b) soluțiile tehnice adoptate și condițiile extrem de favorabile dis-
ponibile ofertantului pentru livrarea de bunuri sau servicii sau
pentru executarea lucrărilor;

(c) originalitatea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor propuse de
ofertant;

(d) respectarea dispozițiilor privind protecția și condițiile de
muncă, în vigoare la locul în care urmează să fie realizată
prestarea;

(e) posibilitatea ofertantului de a primi un ajutor de stat.

2. Entitatea contractantă verifică aceste elemente constitutive
prin consultarea ofertantului, luând în considerare dovezile fur-
nizate.

3. În cazul în care o entitate contractantă constată că o ofertă este
anormal de scăzută deoarece ofertantul a obținut un ajutor de
stat, nu poate respinge oferta numai pentru acest motiv, decât în
cazul în care consultă ofertantul și acesta din urmă nu poate
dovedi, într-un termen suficient, stabilit de entitatea contractantă,
că ajutorul în cauză a fost acordat legal. Entitatea contractantă
care respinge o ofertă în aceste condiții informează Comisia des-
pre aceasta.
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Secț iunea 3

Oferte care cuprind produse originare din țări terțe și relații cu aceste
țări

Articolul 58

Oferte care cuprind produse originare din țări terțe

1. Prezentul articol se aplică ofertelor care cuprind produse ori-
ginare din țări terțe cu care Comunitatea nu a încheiat, într-un
cadru multilateral sau bilateral, un acord care să asigure accesul
comparabil și efectiv al întreprinderilor comunitare la piețe ale
acestor țări terțe. Acest lucru nu aduce atingere obligațiilor Comu-
nității sau statelor membre față de țările terțe.

2. Orice ofertă prezentată pentru atribuirea unui contract de
bunuri poate fi respinsă în cazul în care proporția produselor ori-
ginare din țări terțe, determinată în conformitate cu Regulamen-
tul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de
instituire a Codului Vamal Comunitar (1), depășește 50 % din
valoarea totală a produselor care constituie oferta. În sensul pre-
zentului articol, programele de calculator folosite în
echipamentele pentru rețele de telecomunicații sunt considerate
produse.

3. Sub rezerva celui de-al doilea paragraf, în cazul în care două
sau mai multe oferte sunt echivalente din punct de vedere al cri-
teriilor de atribuire definite la articolul 55, se preferă acele oferte
care nu pot fi respinse în temeiul alineatului (2). Valoarea acelor
oferte este considerată echivalentă, în sensul prezentului articol, în
cazul în care diferența de preț nu depășește 3 %.

Cu toate acestea, o ofertă nu poate fi preferată unei altei oferte în
temeiul primului paragraf, în cazul în care acceptarea sa ar obliga
entitatea contractantă să achiziționeze unmaterial cu caracteristici
tehnice diferite de cele ale materialului existent, ceea ce ar deter-
mina o incompatibilitate sau dificultăți tehnice de utilizare ori de
întreținere sau costuri disproporționate.

4. În sensul prezentului articol, acele țări terțe pentru care bene-
ficiul dispozițiilor prezentei directive a fost extins printr-o decizie
a Consiliului în conformitate cu alineatul (1) nu se iau în consi-
derare pentru determinarea a produselor originare din țări terțe,
menționată la alineatul (2).

5. Comisia prezintă Consiliului un raport anual, începând cu al
doilea semestru al primului an după intrarea în vigoare a

prezentei directive, referitor la progresele realizate în negocierile
multilaterale sau bilaterale privind accesul întreprinderilor comu-
nitare la piețe ale țărilor terțe în domenii reglementate de prezenta
directivă, la rezultatul obținut în urma acestor negocieri, precum
și la aplicarea efectivă a tuturor acordurilor încheiate.

Consiliul, hotărând cu majoritate calificată la propunerea
Comisiei, poate modifica dispozițiile prezentului articol, având în
vedere aceste evoluții.

Articolul 59

Relații cu țări terțe în ceea ce privește contractele de
lucrări, bunuri și servicii

1. Statele membre informează Comisia despre orice dificultăți de
ordin general, întâmpinate și semnalate de întreprinderile lor în
fapt sau în drept, în ceea ce privește obținerea contractelor de
servicii în țări terțe.

2. Comisia raportează Consiliului, înainte de 31 decembrie 2005
și ulterior periodic, despre deschiderea contractelor de servicii în
țările terțe și despre progresul negocierilor cu aceste țări în această
privință, în special în cadrul OMC.

3. Comisia încearcă, intervenind pe lângă țările terțe interesate, să
remedieze orice situație în care constată, fie pe baza rapoartelor
menționate la alineatul (2), fie pe baza altor informații, că, în con-
textul atribuirii de contracte de servicii, o țară terță:

(a) nu acordă întreprinderilor comunitare acces efectiv,
comparabil cu cel acordat de Comunitate întreprinderilor din
acele țari terțe;

(b) nu acordă întreprinderilor comunitare beneficiul tratamentu-
lui național sau aceleași posibilități de concurență ca și cele
disponibile întreprinderilor naționale sau

(c) acordă întreprinderilor din alte țări terțe un tratament mai
favorabil decât întreprinderilor comunitare.

4. Statele membre informează Comisia despre orice dificultăți, de
ordin general, întâmpinate și raportate de întreprinderile lor în
fapt sau în drept și care sunt datorate nerespectării dispozițiilor
legislației internaționale în materie de drept al muncii enumerate
la anexa XXIII, în cazul în care aceste întreprinderi au încercat să
obțină contracte de servicii în țările terțe.

5. În condițiile menționate la alineatele (3) și (4), Comisia poate
propune Consiliului, în orice moment, să suspende sau să
restrângă atribuirea contractelor de servicii pe o perioadă care
urmează a fi prevăzută în decizie:

(a) întreprinderilor guvernate de legislația țării terțe respective;

(1) JO L 302, 19.10.1992, p. 1. Regulament modificat ultima dată de
Regulamentul (CE) nr. 2700/2000 al Parlamentului European și al
Consiliului (JO L 311, 12.12.2000, p. 17).
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(b) întreprinderilor afiliate la întreprinderile specificate la litera (a)
și care au sediul oficial în Comunitate, dar care nu au legătură
directă și efectivă cu economia unui stat membru;

(c) întreprinderilor care prezintă oferte care au ca obiect servicii
originare din țara terță respectivă.

Consiliul hotărăște, cu majoritate calificată, cât mai curând posi-
bil.

Comisia poate propune aceste măsuri din proprie inițiativă sau la
cererea unui stat membru.

6. Prezentul articol nu aduce atingere angajamentelor Comuni-
tății față de țările terțe, care derivă din acorduri internaționale pri-
vind achizițiile publice, în special în cadrul OMC.

TITLUL III

NORME APLICABILE CONCURSURILOR DE PROIECTE ÎN DOMENIUL SERVICIILOR

Articolul 60

Dispoziție generală

1. Normele de organizare a unui concurs de proiecte sunt stabi-
lite în conformitate cu alineatul (2) al prezentului articol și al arti-
colelor 61 și 63-66 și sunt puse la dispoziția celor interesați să
participe la concurs.

2. Accesul la participarea la concursul de proiecte nu poate fi
limitat:

(a) la teritoriul sau o parte din teritoriul unui stat membru;

(b) prin faptul că participanții, în temeiul legislației statului mem-
bru în care se organizează concursul, ar fi obligați să fie
persoane fizice sau persoane juridice.

Articolul 61

Praguri

1. Prezentul titlu se aplică concursurilor de proiecte organizate în
cadrul unei proceduri de atribuire a contractelor de servicii a căror
valoare estimată, fără TVA, este egală sau mai mare de
499 000 EUR. În sensul prezentului alineat, „prag” înseamnă
valoarea estimată, fără TVA, a contractului de servicii, inclusiv
eventualele prime de participare și plăți acordate participanților.

2. Prezentul titlu se aplică tuturor concursurilor de proiecte în
cadrul cărora valoarea totală a primelor de participare la concurs
și a plăților acordate participanților este egală sau mai mare de
499 000 EUR.

În sensul prezentului alineat, „prag” înseamnă suma totală a pri-
melor și plăților, inclusiv valoarea estimată, fără TVA, a
contractului de servicii care ar putea fi încheiat ulterior în temeiul
articolului 40 alineatul (3), dacă entitatea contractantă nu exclude
o astfel de atribuire în anunțul referitor la concurs.

Articolul 62

Concursuri de proiecte excluse

Prezentul titlu nu se aplică:

1. concursurilor organizate în aceleași cazuri ca și cele mențio-
nate la articolele 20, 21 și 22 pentru contractele de servicii;

2. concursurilor de proiecte organizate în scopul desfășurării, în
statul membru interesat, a unei activități pentru care
aplicabilitatea articolului 30 alineatul (1) a fost stabilită
printr-o decizie a Comisiei sau a fost considerată aplicabilă în
temeiul alineatului (4) al doilea sau al treilea paragraf sau în
temeiul alineatului (5) al patrulea paragraf din articolul men-
ționat.

Articolul 63

Norme privind publicitatea și transparența

1. Entitățile contractante care doresc să organizeze un concurs de
proiecte convoacă la licitație prin intermediul unui anunț de
concurs. Entitățile contractante care au organizat un concurs de
proiecte aduc la cunoștință rezultatele printr-un anunț.
Convocarea la licitație conține informațiile prevăzute în
anexa XVIII și anunțul privind rezultatele unui concurs de pro-
iecte conține informațiile prevăzute la anexa XIX, în conformitate
cu formatul formularelor standard adoptate de Comisie în
conformitate cu procedura menționată la articolul 68 alinea-
tul (2).

Anunțul privind rezultatele unui concurs de proiecte este transmis
Comisiei în termen de două luni de la data încheierii concursului
de proiecte și în condiții care sunt stabilite de Comisie în
conformitate cu procedura menționată la articolul 68 alinea-
tul (2). În această privință, Comisia respectă orice aspecte comer-
ciale sensibile asupra cărora entitățile contractante pot atrage
atenția atunci când transmit aceste informații, privind numărul de
proiecte sau planuri primite, identitatea operatorilor economici și
prețurile propuse de ofertanți.

2. Articolul 44 alineatele (2)-(8) se aplică și anunțurilor privind
concursurile de proiecte.

Articolul 64

Mijloace de comunicare

1. Articolul 48 alineatele (1), (2) și (4) se aplică la toate comuni-
cările privind concursurile.
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2. Comunicările, schimburile de informații și stocarea informați-
ilor se efectuează astfel încât să asigure integritatea și confidenți-
alitatea tuturor informațiilor comunicate de participanții la
concursuri și să garanteze că juriul ia cunoștință de conținutul pla-
nurilor și proiectelor numai după expirarea termenului prevăzut
pentru prezentarea lor.

3. Următoarele norme se aplică dispozitivelor pentru primirea
prin mijloace electronice a planurilor și proiectelor:

(a) informațiile referitoare la specificațiile necesare pentru
prezentarea planurilor și proiectelor prin mijloace electronice,
inclusiv criptare, trebuie puse la dispoziția părților interesate.
În plus, dispozitivele pentru primirea prin mijloace electro-
nice a planurilor și proiectelor trebuie să fie conforme cu
cerințele anexei XXIV;

(b) statele membre pot introduce sau menține regimuri de
acreditare voluntare vizând ameliorarea nivelului serviciului
de certificare oferit pentru aceste dispozitive.

Articolul 65

Norme privind organizarea concursurilor de proiecte,
selecția participanților și juriul

1. Când organizează astfel de concursuri de proiecte, entitățile
contractante aplică proceduri adaptate la dispozițiile prezentei
directive.

2. În cazul în care concursurile de proiecte reunesc un număr
limitat de participanți, entitățile contractante stabilesc criterii de

selecție clare și nediscriminatorii. În orice caz, numărul de
candidați invitați să participe trebuie să ia în considerare nevoia
de a asigura o concurență reală.

3. Juriul este compus exclusiv din persoane fizice independente
de participanții la concurs. În cazul în care participanților la
concurs li se impune o anumită calificare profesională, cel puțin
o treime din membrii juriului trebuie să aibă aceeași calificare sau
o calificare echivalentă.

Articolul 66

Deciziile juriului

1. Juriul este autonom în deciziile sau avizele sale.

2. Juriul examinează planurile și proiectele prezentate de către
candidați în mod anonim și exclusiv pe baza criteriilor indicate în
anunțul de concurs.

3. Juriul consemnează într-un proces-verbal, semnat de membrii
săi, alegerile sale efectuate în funcție de meritele fiecărui proiect în
parte, împreună cu observațiile sale și orice puncte care pot nece-
sita clarificare.

4. Anonimatul trebuie să fie respectat până la momentul deciziei
sau avizului juriului.

5. Candidații pot fi invitați, în cazul în care este nevoie, să răs-
pundă la întrebări pe care juriul le-a consemnat în procesul-verbal,
pentru clarificarea oricărui aspect referitor la proiecte.

6. Se întocmește un proces-verbal complet privind dialogul dintre
membrii juriului și candidați.

TITLUL IV

OBLIGAȚII STATISTICE, COMPETENȚE DE EXECUTARE ȘI DISPOZIȚII FINALE

Articolul 67

Obligații statistice

1. Statele membre se asigură că, în conformitate cu modalitățile
ce urmează să fie stabilite de procedura menționată la articolul 68
alineatul (2), Comisia primește un raport statistic anual privind
valoarea totală, detaliată în funcție de fiecare stat membru și
fiecare categorie de activități la care se referă anexele I-X, a con-
tractelor atribuite inferioare pragurilor stabilite la articolul 16, dar
care, în absența acestor praguri, ar fi reglementate de dispozițiile
prezentei directive.

2. În ceea ce privește categoriile de activități la care se referă
anexele II, III, V, IX și X, statele membre se asigură că Comisia pri-
mește un raport statistic privind contractele atribuite, cel târziu la
31 octombrie 2004 pentru anul precedent și înainte de data de
31 octombrie a fiecărui an, după aceea, în conformitate cu
modalitățile care urmează să fie stabilite în temeiul procedurii

prevăzute la articolul 68 alineatul (2). Raportul statistic conține
informațiile necesare pentru verificarea aplicării corecte a
acordului.

Informațiile cerute în temeiul primului paragraf nu includ
informații referitoare la contractele de servicii de cercetare și
dezvoltare de la categoria 8 din anexa XVII A, pentru serviciile de
telecomunicații de la categoria 5 din anexa XVII A ale căror pozi-
ții CPV sunt echivalente numerelor de referință CPC 7524, 7525
și 7526 sau pentru serviciile enumerate la anexa XVII B.

3. Modalitățile de aplicare menționate la alineatele (1) și (2) sunt
prevăzute astfel încât să asigure că:

(a) în scopul simplificării administrative, contractele de impor-
tanță mai mică pot fi excluse, cu condiția să nu fie afectată
utilitatea statisticilor;

(b) este respectat caracterul confidențial al informațiilor trans-
mise.
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Articolul 68

Comitetul consultativ

1. Comisia este sprijinită de Comitetul consultativ pentru
contractele publice, instituit în temeiul articolului 1 din
Decizia 71/306/CEE (1) a Consiliului (denumit în continuare
„comitetul”).

2. În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică
articolele 3 și 7 din Decizia 1999/468/CE, ținând seama de
dispozițiile articolului 8 din aceasta.

3. Comitetul adoptă regulamentul său de procedură.

Articolul 69

Revizuirea pragurilor

1. Comisia verifică pragurile stabilite la articolul 16 la fiecare doi
ani începând cu 30 aprilie 2004 și, în cazul în care este necesar,
având în vedere al doilea paragraf, le revizuiește în conformitate
cu procedura prevăzută la articolul 68 alineatul (2).

Calcularea valorii acestor praguri se bazează pe valoarea medie
zilnică a monedei euro, exprimată în DST, pe o perioadă de 24 de
luni încheiată în ultima zi a lunii august care precede revizuirea,
intrând în vigoare de la 1 ianuarie. Valoarea pragurilor revizuite
în acest mod se rotunjește, după caz, până la valoarea cea mai
apropiată în mii de euro, inferioară cifrei rezultate din acest calcul,
pentru a asigura respectarea pragurilor în vigoare prevăzute de
acord, exprimate în DST.

2. În același timp cu efectuarea revizuirii prevăzute la alinea-
tul (1), Comisia este obligată, în conformitate cu procedura pre-
văzută la articolul 68 alineatul (2), să alinieze pragurile prevăzute
la articolul 61 (concursuri de proiecte) cu pragul revizuit care se
aplică contractelor de servicii.

Contravaloarea pragurilor stabilite în conformitate cu alineatul (1)
în monedele naționale ale statelor membre care nu participă la
uniunea monetară se revizuiesc, în principiu, din doi în doi ani,
începând cu 1 ianuarie 2004. Calculul acestei contravalori se
bazează pe valorile medii zilnice ale acestor valute, exprimate în
euro, pe o perioadă de 24 de luni încheiată în ultima zi a lunii
august care precede revizuirea, intrând în vigoare de la 1 ianuarie.

3. Pragurile revizuite menționate la alineatul (1), contravaloarea
lor în monedele naționale și pragurile aliniate menționate la ali-
neatul (2) sunt publicate de către Comisie în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene la începutul lunii noiembrie care urmează după
revizuirea lor.

Articolul 70

Modificări

Comisia poate modifica, în conformitate cu procedura prevăzută
la articolul 68 alineatul (2):

(a) lista entităților contractante din anexele I-X, astfel încât să
îndeplinească criteriile stabilite la articolele 2-7;

(b) modalitățile de întocmire, transmitere, primire, traducere,
colectare și distribuire a anunțurilor menționate la
articolele 41, 42, 43 și 63;

(c) modalitățile de efectuare a trimiterilor specifice la anumite
poziții în nomenclatorul CPV în cadrul anunțurilor;

(d) numerele de referință din nomenclatorul inclus în anexa XVII,
în măsura în care acest lucru nu schimbă în mod considerabil
domeniul material de aplicare al directivei, precum și
modalitățile de trimitere, în anunțuri, la anumite poziții din
acest nomenclator, în cadrul categoriilor de servicii enumerate
de anexele menționate;

(e) numerele de referință din nomenclator, prevăzute la anexa
XII, în măsura în care acest lucru nu schimbă în mod consi-
derabil domeniul material de aplicare al directivei, precum și
modalitățile de trimitere, în anunțuri, la anumite poziții din
acest nomenclator;

(f) anexa XI;

(g) modalitățile de trimitere și publicare a datelor menționate la
anexa XX, pe motive privind progresul tehnic sau de ordin
administrativ;

(h) modalitățile și caracteristicile tehnice ale dispozitivelor pen-
tru recepția electronică menționată la literele (a), (f) și (g) din
anexa XXIV;

(i) în scopul simplificării administrative, în conformitate cu
articolul 67 alineatul (3), modalitățile de aplicare și întocmire,
transmitere, primire, traducere, colectare și distribuire a
rapoartele statistice prevăzute la articolul 67 alineatele (1)
și (2);

(j) modalitățile tehnice pentru metodele de calcul prevăzute la
articolul 69 alineatele (1) și (2) al doilea paragraf.

Articolul 71

Punerea în aplicare

1. Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele
administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive
până la 31 ianuarie 2006 cel târziu. Statele membre informează
de îndată Comisia cu privire la aceasta.

(1) JO L 185, 16.8.1971, p. 15. Decizie modificată de Decizia 77/63/CEE
(JO L 13, 15.1.1977, p. 15).
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Statele membre își pot acorda un termen suplimentar de până la
35 luni după expirarea termenului prevăzut la primul paragraf,
pentru punerea în aplicare a dispozițiilor necesare în vederea res-
pectării articolului 6 din prezenta directivă.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, acestea conțin o
trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea
trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc
modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

Dispozițiile articolului 30 se aplică începând cu 30 aprilie 2004.

2. Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele
principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în
domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 72

Mecanisme de control

În conformitate cu Directiva 92/13/CEE a Consiliului din
25 februarie 1992 de coordonare a actelor cu putere de lege și
actelor referitoare la aplicarea normelor comunitare cu privire la
procedurile de achiziții publice ale entităților care desfășoară
activități în sectoarele apei, energiei, transporturilor și
telecomunicațiilor (1), statele membre asigură punerea în aplicare
a prezentei directive prin mecanisme eficiente, accesibile și
transparente.

În acest sens, acestea pot numi sau institui, printre altele, un
organism independent.

Articolul 73

Abrogarea

Directiva 93/38/CEE se abrogă, fără a aduce atingere obligațiilor
statelor membre privind termenele pentru transpunerea și
aplicarea prevăzute la anexa XXV.

Trimiterile la directiva abrogată se interpretează ca trimiteri la
prezenta directivă și se citesc în conformitate cu tabelul de
corespondență prevăzut la anexa XXVI.

Articolul 74

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în ziua publicării în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 75

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasburg, 31 martie 2004.

Pentru Parlamentul European

Președintele

P. COX

Pentru Consiliu

Președintele

D. ROCHE

(1) JO L 76, 23.3.1992, p. 14. Directivă modificată de Actul de aderare
din 1994 (JO L 241, 29.8.1994, p. 228).
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ANEXA I

ENTITĂȚI CONTRACTANTE DIN SECTOARELE TRANSPORTURILOR SAU DE DISTRIBUȚIE A
GAZELOR SAU ENERGIEI TERMICE

Belgia

— SA Distrigaz/NV Distrigaz

— Comune și intercomunale, pentru domeniul menționat din activitățile acestora

Danemarca

— Întreprinderi de distribuție a gazelor și energiei termice pe baza unei concesiuni în temeiul articolului 4 din lov
om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 772 din 24 iulie 2000

— Întreprinderi de transport de gaze naturale pe baza unei concesiuni în temeiul articolului 10 din lov nr. 449 om
naturgasforsyning din 31 mai 2000

— Întreprinderi de transport de gaze pe baza unei concesiuni în temeiul bekendtgørelse nr. 141 om rørledningsanlæg
på dansk kontinentalsokkelområde til transport af kulbrinter din 13 martie 1974

Germania

— Colectivitățile teritoriale, organismele de drept public sau asociațiile lor sau întreprinderi publice care furnizează
altor entități gaze sau energie termică sau care exploatează o rețea generală de aprovizionare în temeiul
articolului 2 alineatul (3) din Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz) din
24 aprilie 1998, modificată ultima dată la 10 noiembrie 2001

Grecia

— Entitatea Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (Δ.ΕΠ.Α.) Α.Ε., care transportă și distribuie gaze în conformitate cu νόμου
2364/95, modificată de νόμου 2528/97, 2593/98 și 2773/99

Spania

— Enagas, S.A.

— Bahía de Bizkaia Gas, S.L.

— Gasoducto Al Andalus, S.A.

— Gasoducto de Extremadura, S.A.

— Infraestructuras Gasistas de Navarra, S.A.

— Regasificadora del Noroeste, S.A.

— Sociedad de Gas de Euskadi, S.A

— Transportista Regional de Gas, S.A.

— Unión Fenosa de Gas, S.A.

— Bilbogas, S.A.

— Compañía Española de Gas, S.A.

— Distribución y Comercialización de Gas de Extramadura, S.A.

— Distribuidora Regional de Gas, S.A.

— Donostigas, S.A.

— Gas Alicante, S.A.
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— Gas Andalucía, S.A.

— Gas Aragón, S.A.

— Gas Asturias, S.A.

— Gas Castilla–La Mancha, S.A.

— Gas Directo, S.A.

— Gas Figueres, S.A.

— Gas Galicia SDG, S.A.

— Gas Hernani, S.A.

— Gas Natural de Cantabria, S.A.

— Gas Natural de Castilla y León, S.A.

— Gas Natural SDG, S.A.

— Gas Natural de Alava, S.A.

— Gas Natural de La Coruña, S.A.

— Gas Natural de Murcia SDG, S.A.

— Gas Navarra, S.A.

— Gas Pasaia, S.A.

— Gas Rioja, S.A.

— Gas y Servicios Mérida, S.L.

— Gesa Gas, S.A.

— Meridional de Gas, S.A.U.

— Sociedad del Gas Euskadi, S.A.

— Tolosa Gas, S.A.

Franța

— Société nationale des gaz du Sud-Ouest, care transportă gaze

— Gaz de France înființată și exploatată în temeiul loi no 46-628 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz din
8 aprilie 1946, modificată

— Entitățile de distribuție a gazelor menționate la articolul 23 din loi no 46-628 sur la nationalisation de l’électricité
et du gaz din 8 aprilie 1946, modificată

— Compagnie française du méthane, pentru transportul gazelor

— Autoritățile locale sau asociații ale autorităților locale care distribuie căldură

Irlanda

— Bord Gáis Éireann

— Alte entități care pot exercita activități de distribuție sau de transmitere a gazelor naturale în temeiul unei
autorizații eliberate de Commission for Energy Regulation conform dispozițiilor din Gas Acts 1976 to 2002
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— Entitățile titulare ale unei licențe conform Electricity Regulation Act 1999, care în calitate de operatori de
„Combined Heat and Power Plants” distribuie căldură

Italia

— SNAM Rete Gas s.p.a., SGM și EDISON T&S, pentru transportul gazelor

— Entitățile de distribuție a gazelor reglementate de testo unico delle leggi sull’assunzione dei pubblici servizi da parte
dei comuni e delle province, aprobat prin regio decreto n. 2578 din 15 octombrie 1925 și D.P.R.n. 902 din
4 octombrie 1986

— Entitățile de distribuție a energiei termice pentru public menționate la articolul 10 din legge n. 308 din 29 mai
1982 - Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, l’esercizio
di centrali elettriche alimentate con combustibili dagli idrocarburi

— Autoritățile locale sau consorții ale acestora de distribuție a energiei termice către populație

Luxemburg

— Société de transport de gaz SOTEG S.A.

— Gaswierk Esch-Uelzecht S.A.

— Service industriel de la Ville de Dudelange

— Service industriel de la Ville de Luxembourg

— Autoritățile locale sau asociațiile formate de acele autorități locale care asigură distribuția energiei termice

Țările de Jos

— Entitățile de transport sau distribuție a gazelor pe baza unei autorizații (vergunning) eliberate de autoritățile
municipale în conformitate cu Gemeentewet

— Autoritățile locale sau provinciale de transport sau distribuție a gazelor în conformitate cu Gemeentwet sau
Provinciewet

— Autoritățile locale sau asociații ale autorităților locale de distribuție a energiei termice către populație

Austria

— Entitățile autorizate pentru transportul sau distribuția gazelor în temeiul Energiewirtschaftsgesetz, dRGBl.
I S 1451/1935 sau Gaswirtschaftgesetz, BGBl. I Nr. 121/2000, în versiunea în vigoare

— Entitățile autorizate pentru transportul sau distribuția energiei termice în temeiul Gewerbeordnung, BGBl.
Nr. 194/1994, în versiunea în vigoare

Portugalia

— Entitățile de transport sau distribuție a gazelor în temeiul articolului 1 din Decretul-Lege nr. 8/2000 din 8 februarie,
cu excepția punctelor (ii) și (iii) și a punctului 3 litera (b) din articolul menționat

Finlanda

— Entitățile publice sau alte entități care gestionează sistemul de transport al gazelor naturale sau transportul sau
distribuția gazelor naturale în temeiul capitolului 3 articolul 1 sau capitolului 6 articolul 1 din
maakaasumarkkinalaki (508/2000)/naturgasmarknadslagen (508/2000) și entitățile comunale sau întreprinderile
publice de producție, transport sau distribuție a energiei termice sau de furnizare a energiei termice

Suedia

— Entitățile de transport sau distribuție a gazelor sau energiei termice pe baza unei concesiuni în conformitate cu
lagen (1978:160) om vissa rörledningar.
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Regatul Unit

— O entitate publică care transportă gaze conform definiției din secțiunea 7 articolul 1 din Gas Act 1986

— O persoană declarată ca furnizor de gaze în conformitate cu articolul 8 din Gas (Northern Ireland) Order 1996

— O autoritate locală care furnizează sau exploatează o rețea fixă care asigură sau va asigura un serviciu către public
în legătură cu producția, transportul sau distribuția de energie termică

— O persoană titulară a unei autorizații în temeiul secțiunii 6 articolul 1 litera (a) din Electricity Act 1989, autorizație
care acoperă dispozițiile prevăzute la secțiunea 10 alineatul (3) din actul menționat

— The Northern Ireland Housing Executive
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ANEXA II

ENTITĂȚI CONTRACTANTE DIN SECTOARELE DE PRODUCȚIE, TRANSPORTURI SAU DISTRIBUȚIE
A ENERGIEI ELECTRICE

Belgia

— SA Electrabel/NV Electrabel

— Comune și intercomunale pentru acest domeniu de activitate

— SA Société de Production d’Electricité/NV Elektriciteitsproductie Maatschappij

Danemarca

— Entitățile care asigură producerea energiei electrice pe baza unei concesiuni în temeiul articolului 10 din lov om
elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 767 din 28 august 2001

— Entitățile care asigură transportul energiei electrice pe baza unei concesiuni în temeiul articolului 19 din lov om
elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 767 din 28 august 2001

— Entitățile care asigură organizarea sistemului pe baza unei concesiuni în temeiul articolului 27 din lov om
elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 767 din 28 august 2001

Germania

— Colectivitățile teritoriale, organismele de drept public sau asociațiile acestora sau întreprinderi publice care
furnizează energie electrică altor entități sau care exploatează o rețea generală de aprovizionare generală în temeiul
articolului 2 alineatul (3) din Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz) din
24 aprilie 1998, modificată ultima dată la 10 noiembrie 2001

Grecia

— Entitatea Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε., creată în temeiul νόμο 1468/1950 περί ιδρύσεως της ΔΕΗ și care
funcționează în conformitate cu ν. 2773/1999 și Προεδρικό Διάταγμα 333/1999

— Entitatea Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε., cunoscută și sub denumirea de
„ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ” sau de „ΔΕΣΜΗΕ”, constituită în aplicarea articolului 12 din νόμος 2773/1999
și al Προεδρικό Διάταγμα 328/2000 (ΦΕΚ 268)

Spania

— Red Eléctrica de España, S.A.

— Endesa, S.A.

— Iberdrola, S.A.

— Unión Fenosa, S.A.

— Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A.

— Electra del Viesgo, S.A.

— Otras entidades encargadas de la producción, transporte y distribución de electricidad en virtud de la Ley 54/1997,
de 27 de noviembre, del Sector eléctrico y su normativa de desarrollo

Franța

— Électricité de France, înființată și exploatată în temeiul legii nr. 46-628 din 8 aprilie 1946, modificată, sur la
nationalisation de l’électricité et du gaz

— Entitățile de distribuție a energiei electrice menționate la articolul 23 din legea nr. 46-628 din 8 aprilie 1946,
modificată, sur la nationalisation de l’électricité et du gaz

— Compagnie nationale du Rhône
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Irlanda

— The Electricity Supply Board

— ESB Independent Energy [ESBIE — furnizare de energie electrică]

— Synergen Ltd. [producție de energie electrică]

— Viridian Energy Supply Ltd. [furnizare de energie electrică]

— Huntstown Power Ltd. [producție de energie electrică]

— Bord Gáis Éireann [furnizare de energie electrică]

— Furnizori și producători de energie electrică titulari ai unei autorizații în conformitate cu Electricity Regulation
Act 1999

Italia

— Societățile comerciale din Gruppo Enel autorizate pentru producerea, transportul și distribuția energiei electrice
în sensul decreto legislativo n. 79 din 16 martie 1999, modificat și competat ulterior

— Alte întreprinderi care operează în temeiul unor concesiuni în conformitate cu decreto legislativo n. 79 din
16 martie 1999

Luxemburg

— Compagnie grand-ducale d’électricité de Luxembourg (CEGEDEL), producător sau distribuitor de energie electrică
în temeiul convenției din 11 noiembrie 1927 concernant l’établissement et l’exploitation des réseaux de
distribution d’énergie électrique dans le Grand-Duché du Luxembourg, aprobată prin legea din 4 ianuarie 1928

— Autoritățile locale care asigură transportul sau distribuția de energie electrică

— Société électrique de l’Our (SEO)

— Syndicat de communes SIDOR

Țările de Jos

— Entitățile de distribuție a energie electrică pe baza unei autorizații (vergunning) eliberată de autoritățile teritoriale
în conformitate cu Provinciewet

Austria

— Entitățile care exploatează o rețea de transmitere sau distribuție în temeiul Elektrizitätswirtschafts- und
Organisationsgesetz, BGBl. I Nr. 143/1998, versiune în vigoare sau în temeiul
Elektrizitätswirtschafts(wesen)gesetze des neuf Länder

Portugalia

— LEGISLAȚIA DE BAZĂ

— ELECTRICIDADE DE PORTUGAL (EDP), înființată în temeiul Decreto-Lei no 82/95 din 27 iulie, modificat
de Decreto-Lei no 56/97 din 14 martie

— EMPRESA ELÉCTRICA DOS AÇORES (EDA), care funcționează în temeiul Decreto-Legislativo Regional
no 15/96/A din 1 august

— EMPRESA DE ELECTRICIDADE DA MADEIRA (EEM), care funcționează în temeiul Decreto-Lei no 99/91 și
a Decreto-Lei no 100/91, ambele din 2 martie 1991
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— PRODUCEREA DE ENERGIE ELECTRICĂ

— Entitățile producătoare de energie electrică în temeiul Decreto-Lei no 183/95 din 27 iulie, în conformitate
cu Decreto-Lei no 56/97 din 14 martie, modificat de Decreto-Lei no 198/2000 din 24 august 2000

— Producătorii independenți de energie electrică în sensul Decreto-Lei no 189/88 din 27 mai, în conformitate
cu Decretos-Lei no 168/99 din 18 mai, no 313/95 din 24 noiembrie, no 312/2001 din 10 decembrie și
nr. 339-C/2001 din 29 decembrie 2001

— TRANSPORTUL ENERGIEI ELECTRICE

— Entitățile transportatoare de energie electrică în sensul Decreto-Lei no 185/95 din 27 iulie, în conformitate
cu Decreto-Lei no 56/97 din 14 martie 1997

— DISTRIBUȚIA ENERGIEI ELECTRICE

— Entitățile de distribuție a energiei electrice în sensul Decreto-Lei no 184/95 din 27 iulie, în conformitate cu
Decreto-Lei no 56/97 din 14 martie și în conformitate cu Decreto-Lei no 344-B/82 din 1 septembrie, în
conformitate cu Decreto-Lei no 297/86 din 19 septembrie și Decreto-Lei no 341/90 din 30 octombrie și
Decreto-Lei no 17/92 din 5 februarie 1992

Finlanda

— Entitățile comunale și întreprinderile publice producătoare de energie electrică și entitățile care asigură întreținerea
rețelei de transport sau de distribuție a energie electrică sau care sunt responsabile cu transportul de energie
electrică sau de sistemul de energie electrică conform unei concesiuni în temeiul articolelor 4 sau 16 din
sähkömarkkinalain sähkömarkkinalakisähkömarkkinalaki/elmarknadslagen (386/1995)

Suedia

— Entitățile de transport sau distribuție a energiei electrice pe baza unei concesiuni în conformitate cu ellagen
(1997:857)

Regatul Unit

— O persoană pe baza unei autorizații în temeiul secțiunii 6 din Electricity Act 1989

— O persoană pe baza unei autorizații în temeiul articolului 10 alineatul (1) din Electricity (Northern Ireland)
Order 1992
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ANEXA III

ENTITĂȚI CONTRACTANTE DIN SECTOARELE DE PRODUCȚIE, TRANSPORT ȘI DISTRIBUȚIE A
APEI POTABILE

Belgia

— Aquinter

— Comune și intercomunale pentru acest domeniu de activitate

— Société wallonne des Eaux

— Vlaams Maatschappij voor Watervoorziening

Danemarca

— Instalații de distribuție a apei, definite la articolul 3 alineatul (3) din lovbekendtgørelse nr. 130 om vandforsyning
m.v. din 26 februarie 1999

Germania

— Entități care produc și distribuie apă în conformitate cu Eigenbetriebsverordnungen sau Eigenbetriebsgesetze des
Länder (Kommunale Eigenbetriebe)

— Entități care produc și distribuie apă în conformitate cu Gesetze über die Kommunale Gemeinschaftsarbeit oder
Zusammenarbeit des Länder

— Entități care produc apă în conformitate cu Gesetz über Wasser- und Bodenverbände din 12 februarie 1991,
modificată ultima dată la 15 mai 2002

— Întreprinderi în regie care produc și distribuie apă în conformitate cu Kommunalgesetze, în special
Gemeindeverordnungen des Länder

— Întreprinderi în sensul Aktiengesetz din 6 septembrie 1965, modificată ultima dată la 19 iulie 2002 sau
GmbH-Gesetz din 20 aprilie 1892, modificată ultima dată la 19 iulie 2002, sau care au forma legală de
Kommanditgesellschaft, care produc sau distribuie apă în temeiul unui contract special încheiat cu autoritățile
regionale sau locale

Grecia

— Entitatea „Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε.” (denumită de asemenea „Ε.Υ.Δ.Α.Π.” sau
„Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.”). Regimul juridic al societății este reglementat de dispozițiile κ.ν. 2190/1920, ν. 2414/1996 și,
suplimentar, de dispozițiile νόμος 1068/80 și νόμος 2744/1999

— Entitatea „Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.” (denumită de asemenea „Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.”)
reglementată de dispozițiile ν. 2937/2001 (ΦΕΚ 169 Α’) și ale ν. 2651/1998 (ΦΕΚ 248 Α’)

— Entitatea „Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου” (denumită de asemenea
„ΔΕΥΑΜΒ”), care funcționează în temeiul νόμος 890/1979

— Entitatea „Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης — Αποχέτευσης”, care produce și distribuie apă în temeiul νόμος
1069/80 din 23 august 1980

— Asociațiile „Σύνδεσμοι Ύδρευσης”, care funcționează în temeiul Π.Δ. 410/1995, în aplicarea Κώδικoς Δήμων και
Κοινοτήτων

— Comunele „Δήμοι και Κοινότητες”, care funcționează în temeiul Π.Δ. 410/1995, în aplicarea Κώδικoς Δήμων και
Κοινοτήτων

Spania

— Mancomunidad de Canales de Taibilla
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— Otras entidades públicas integradas o dependientes de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones locales
que actúan en el ámbito de la distribución de agua potable

— Otras entidades privadas que tienen concedidos derechos especiales o exclusivos por las Corporaciones locales en
el ámbito de la distribución de agua potable

Franța

— Colectivitățile teritoriale și întreprinderile publice locale care se ocupă de producerea și distribuția apei potabile

Irlanda

— Entitățile de producere și distribuție a apei în temeiul Local Government [Sanitary Services] Act 1878 to 1964

Italia

— Entitățile care asigură gestiunea serviciului de distribuție a apei în diferitele etape ale acestuia, în sensul testo unico
delle leggi sull’assunzione dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province, aprobate prin regio decreto
n. 2578 din 15 octombrie 1925, D.P.R. n. 902 din 4 octombrie 1986 și decreto legislativo n. 267 recante il testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, din 18 august 2000, în special articolele 112 și 116

— Ente autonomo acquedotto pugliese, înființată prin R.D.L. n. 2060 din 19 octombrie 1919

— Ente acquedotti siciliani, înființată prin leggi regionali n. 2/2 din 4 septembrie 1979 și n. 81 din 9 august 1980

— Ente sardo acquedotti e fognature, înființată prin legge n. 9 din 5 iulie 1963

Luxemburg

— Serviciile autorităților locale care asigură distribuția apei

— Sindicate de comune de producere și distribuție a apei, înființate în temeiul loi concernant la création des syndicats
de communes, din 23 februarie 2001, modificată și completată de legea din 23 decembrie 1958 și de legea din
29 iulie 1981 și în temeiul loi din 31 iulie 1962 ayant pour objet le renforcement de l’alimentation en eau potable
du Grand-Duché du Luxembourg à partir du réservoir d’Esch-sur-Sûre

Țările de Jos

— Entitățile care produc sau distribuie apă, conform Waterleidingwet

Austria

— comune și grupuri de comune care produc, transportă și distribuie apă potabilă în conformitate cu
Wasserversorgungsgesetze des neuf Länder

Portugalia

— SISTEME INTERCOMUNALE - Întreprinderi al căror asociat majoritar este statul sau al căror asociat majoritar sunt
alte entități publice și întreprinderi private, în sensul Decreto-Lei no 379/93 din 5 noiembrie 1993. Este admisă
administrarea directă de către stat

— SISTEMEMUNICIPALE - Comune, asociații de comune, servicii comunalizate, întreprinderi în care capitalul social
este în întregime sau în majoritate public sau întreprinderi private, în sensul Decreto-Lei no 379/93 din
5 noiembrie 1993 și Lei no 58/98 din 18 august 1998
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Finlanda

— Agenția de distribuire a apei în conformitate cu articolul 3 din vesihuoltolaki (119/2001)/lagen om vattentjänster
(119/2001)

Suedia

— Autoritățile locale și companiile municipale care produc, transportă sau distribuie apă potabilă în conformitate
cu lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar

Regatul Unit

— O întreprindere desemnată ca water undertaker sau sewerage undertaker în temeiul Water Industry Act 1991

— O water and sewarege authority instituită prin secțiunea 62 din Local Government etc (Scotland) Act 1994

— The Department for Regional Development (Northern Ireland)
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ANEXA IV

ENTITĂȚI CONTRACTANTE DIN DOMENIUL SERVICIILOR DE TRANSPORT FEROVIAR

Belgia

— Société nationale des Chemins de fer belges/Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

Danemarca

— Danske Statsbaner

— Întreprinderi în sensul lov nr. 1317 om amtskommunernes overtagelse af de statslige ejerandele i privatbanerne
din 20 decembrie 2000

— Ørestadsselskabet I/S

Germania

— Deutsche Bahn AG

— Alte întreprinderi care furnizează servicii publice de transport feroviar în conformitate cu articolul 2 alineatul (1)
din Allgemeines Eisenbahngesetz din 27 decembrie 1993, modificată ultima dată la 21 iunie 2002

Grecia

— Entitatea „Oργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.” (denumită de asemenea „Ο.Σ.Ε. Α.Ε.”), înființată în temeiul
ν. 2671/98

— Entitatea „ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.” în temeiul ν. 2366/95

Spania

— Ente público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF)

— Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE)

— Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE)

— Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)

— Eusko Trenbideak (Bilbao)

— Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana (FGV)

— Ferrocarriles de Mallorca

Franța

— Société nationale des chemins de fer français și alte rețele de cale ferată deschise publicului, menționate de loi
d’orientation des transports intérieurs no 82-1153 din 30 decembrie 1982, titlul II capitolul 1

— Réseau ferré de France, instituție publică înființată prin loi no 97-135 din 13 februarie 1997

Irlanda

— Iarnród Éireann/Irish Rail

— Railway Procurement Agency

Italia

— Ferrovie dello Stato S. p. A

— Trenitalia S. p. A
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— Entitățile, societățile și întreprinderile care furnizează servicii de transport feroviar pe baza unei concesiuni
acordate în temeiul articolului 10 din regio decreto n. 1447 din 9 mai 1912, de aprobare a testo unico delle
disposizioni di legge per le ferrovie concesse all’industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili

— Entitățile, societățile și întreprinderile care furnizează servicii de transport feroviar pe baza unei concesiuni
acordate în temeiul articolului 4 din legge n. 410 din 14 iunie 1949 — Concorso dello Stato per la riattivazione
dei pubblici servizi di trasporto in concessione

— Entitățile, societățile și întreprinderile sau autoritățile locale care furnizează servicii de transport feroviar pe baza
unei concesiuni acordate în temeiul articolului 14 din legge n. 1221 din 2 august 1952 — Provvedimenti per
l’esercizio ed il potenziamento di ferrovie di altre linee di trasporto in regime di concessione

— Entitățile, societățile și întreprinderile care furnizează servicii de transport public în temeiul articolelor 8 și 9 din
decreto legislativo nr. 422 din 19 noiembrie 1997 — Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e
compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4, comma 4, della L. 15 martie 1997, n. 59
—modificată de decreto legislativo nr. 400 din 20 septembrie 1999 și de articolul 45 din legge n. 166 din 1 august
2002

Luxemburg

— Chemins de fer luxembourgeois (CFL)

Țările de Jos

— Entitățile contractante în domeniul serviciilor de transport feroviar

Austria

— Österreichische Bundesbahn

— Schieneninfrastrukturfinanzierungs–Gesellschaft mbH sowie

— Entitățile autorizate să asigure servicii de transport în temeiul Eisenbahngesetz, BGBl. Nr. 60/1957, în versiunea
aflată în vigoare

Portugalia

— CP – Caminhos de Ferro de Portugal, E.P., în temeiul Decreto-Lei no 109/77 din 23 martie 1977

— REFER, E.P., în temeiul Decreto-Lei no 104/97 din 29 aprilie 1997

— RAVE, S.A., în temeiul Decreto-Lei no 323-H/2000 din 19 decembrie 2000

— Fertagus, S.A., în temeiul Decreto-Lei no 189-B/99 din 2 iunie 1999

— Metro do Porto, S.A., în temeiul Decreto-Lei no 394-A/98 din 15 decembrie 1998, modificat de Decreto-Lei
no 261/2001 din 26 septembrie 2001

— Normetro, S.A., în temeiul Decreto-Lei no 394-A/98 din 15 decembrie 1998, modificat de Decreto-Lei
no 261/2001 din 26 septembrie 2001

— Metropolitano Ligeiro de Mirandela, S.A., în temeiul Decreto-Lei no 15/95 din 8 februarie 1995

— Metro do Mondego, S.A., în temeiul Decreto-Lei no 10/2002 din 24 ianuarie 2002

— Metro Transportes do Sul, S.A., în temeiul Decreto-Lei no 337/99 din 24 august 1999

— Municipalități și întreprinderi municipale care asigură servicii de transport în temeiul Legii nr. 159/99 din
14 septembrie 1999
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— Autoritățile publice și întreprinderile publice care asigură servicii de transport feroviar în temeiul Lei no 10/90 din
17 martie 1990

— Întreprinderile private care asigură servicii de transport feroviar în temeiul Lei no 10/90 din 17 martie 1990, în
cazul în care acestea dețin drepturi speciale sau exclusive

Finlanda

— VR Osakeyhtiö/VR Aktiebolag

Suedia

— Entitățile publice care operează servicii de transport feroviar în conformitate cu förordningen (1996:734) om
statens spåranläggningar și lagen (1990:1157) om järnvägssäkerhet

— Entitățile publice locale și regionale care asigură comunicații feroviare locale sau regionale în temeiul lagen
(1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik

— Entitățile private care operează servicii de transport feroviar în temeiul unei autorizații acordate în temeiul
förordningen (1996:734) om statens spåranläggningar, în cazul în care autorizația respectivă respectă dispozițiile
articolului 2 alineatul (3) din directivă

Regatul Unit

— Railtrack plc

— Eurotunnel plc

— Northern Ireland Transport Holding Company

— Northern Ireland Railways Company Limited
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ANEXA V

ENTITĂȚI CONTRACTANTE DIN DOMENIUL SERVICIILOR DE TRANSPORT URBAN FEROVIAR, CU
TRAMVAIUL, TROLEIBUZUL SAU AUTOBUZUL

Belgia

— Société des transports intercommunaux de Bruxelles/Maatschappij voor intercommunaal Vervoer van Brussel

— Société régionale wallonne du transport et ses sociétés d’exploitation (TEC Liège–Verviers, TEC
Namur–Luxembourg, TEC Brabant wallon, TEC Charleroi, TEC Hainaut)/Société régionale wallonne du Transport
en haar exploitatiemaatschappijen (TEC Liège–Verviers, TEC Namur–Luxembourg, TEC Brabant wallon, TEC
Charleroi, TEC Hainaut)

— Vlaamse Vervoermaatschappij (De Lijn)

— Societățile de drept privat care beneficiază de drepturi speciale sau exclusive

Danemarca

— Danske Statsbaner

— Întreprinderi care furnizează servicii de transport cu autobuzul (servicii regulate generale) pe baza unei concesiuni
în temeiul lovbekendtgørelse nr. 738 om buskørsel din 22 decembrie 1999

— Ørestadsselskabet I/S

Germania

— Întreprinderi care asigură servicii de transport public de persoane pe distanțe scurte pe baza unei autorizații în
temeiul Personenbeförderungsgesetz din 21 martie 1961, modificată ultima dată la 21 august 2002

Grecia

— Entitatea „Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών - Πειραιώς Α.Ε.” (denumită de asemenea „Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε.”),
care este înființată și operează în temeiul ν. 768/1970 (Α’273), al ν. 588/1977 (Α’148) și al ν. 2669/1998 (Α’283)

— Entitatea „Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών – Πειραιώς” (denumită de asemenea „Η.Σ.Α.Π. Α.Ε.”), care este înființată
și operează în temeiul ν. 352/1976 (Α’147) și al ν. 2669/1998 (Α’283)

— Entitatea „Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε.” (denumită de asemenea „Ο.Α.ΣΑ. Α.Ε.”), care este
înființată și operează în temeiul ν. 2175/1993 (Α’211) și al ν. 2669/1998 (Α’283)

— Entitatea „Εταιρεία Θερμικών Λεωφορείων Α.Ε.” (denumită de asemenea „Ε.Θ.Ε.Λ. Α.Ε.”), care este înființată și
operează în temeiul ν. 2175/1993 (Α’211) și al ν. 2669/1998 (Α’283)

— Entitatea „Αττικό Μετρό Α.Ε.”, care este înființată și operează în temeiul ν. 1955/1991.

— Entitatea „Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης” (denumită de asemenea „Ο.Α.Σ.Θ.”), care este înființată
și operează în temeiul διατάγματος 3721/1957, ν.δ. 716/1970 și ν. 66/79 și ν. 2898/2001 (Α’71)

— Entitatea „Κοινό Ταμείο Είσπραξης Λεωφορείων” (denumită de asemenea „Κ.Τ.Ε.Λ.”), care operează în temeiul
ν. 2963/2001 (Α’268)

— Entitatea „Δημοτικές Επιχειρήσεις Λεωφορείων Ρόδου και Κω”, denumite de asemenea, după caz, „ΡΟΔΑ” și, respectiv,
„ΔΕΑΣ ΚΩ”, care operează în temeiul ν. 2963/2001 (Α’268)

Spania

— Entidades que prestan servicios públicos de transporte urbano con arreglo a la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local; Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba
el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local y correspondiente legislación
autonómica en su caso

— Entidades que prestan servicios públicos de autobuses con arreglo a la disposición transitoria tercera de la Ley
16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres
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Franța

— Entitățile contractante care furnizează servicii de transport public în temeiul articolului 7-II din loi d’orientation
des transports intérieurs no 82-1153 din 30 decembrie 1982

— Régie autonome des transports parisiens, Société nationale des chemins de fer français și alte entități care
furnizează servicii de transport pe baza unei autorizații acordate de Syndicat des transports d’Ile-de-France, în
temeiul Ordonanței nr. 59-151 din 7 ianuarie 1959 modificate și a decretelor de aplicare a acesteia, privind
organizarea transportului de călători în regiunea Ile-de-France

— Réseau ferré de France, instituție publică înființată prin loi no 97-135 din 13 februarie 1997

Irlanda

— Iarnród Éireann/Irish Rail

— Railway Procurement Agency

— Luas/Dublin Light Rail

— Bus Éireann/Irish Bus

— Bus Átha Cliath/Dublin Bus

— Entitățile care furnizează servicii de transport public în conformitate cu Road Transport Act 1932, modificat

Italia

— Entități, societăți și întreprinderi care furnizează servicii de transport public pe calea ferată, cu sisteme automate,
tramvai, troleibuz sau autobuz sau care gestionează infrastructurile relevante la nivel local, regional sau național.

Acestea includ, de exemplu:

— Entitățile, societățile și întreprinderile care furnizează servicii de transport public pe baza unei concesiuni
acordată în temeiul legge n. 1822 din 28 septembrie 1939 — Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee
per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all’industria privata)— articolul 1, modificată
de articolul 45 din decreto del Presidente della Repubblica n. 771 din 28 iunie 1955

— Entitățile, societățile și întreprinderile care furnizează servicii de transport public în temeiul articolului 1
punctele (4) sau (15) din reggio decreto n. 2578 din 15 octombrie 1925—Approvazione del testo unico della
legge sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province

— Entitățile, societățile și întreprinderile care furnizează servicii de transport public în temeiul decreto legislativo
n. 422 din 19 noiembrie 1997— Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia
di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59 — modificat
de decreto legislativo n. 400 din 20 septembrie 1999 și de articolul 45 din legge n. 166 din 1 august 2002

— Entitățile, societățile și întreprinderile care furnizează servicii de transport public în temeiul articolului 113 din
testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, aprobat de legge n. 267 din 18 august 2000,
modificat de articolul 35 din legge n. 448 din 28 decembrie 2001

— Entitățile, societățile și întreprinderile care operează pe baza unei concesiuni acordată în temeiul
articolului 242 sau 256 din regio decreto n. 1447 din 9 mai 1912 de aprobare a testo unico delle disposizioni
di legge per le ferrovie concesse all’industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili

— Entitățile, societățile comerciale și întreprinderile și autoritățile locale care operează pe baza unei concesiuni
acordată în temeiul articolului 4 din legge n. 410 din 14 iunie 1949—Concorso dello Stato per la riattivazione
dei pubblici servizi di trasporto in concessione

— Entitățile, societățile comerciale și întreprinderile care operează pe baza unei concesiuni acordată în temeiul
articolului 14 din legge n. 1221 din 2 august 1952 — Provvedimenti per l’esercizio ed il potenziamento di
ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione
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Luxemburg

— Chemins de fer du Luxembourg (CFL)

— Service communal des autobus municipaux de la Ville de Luxembourg

— Transports intercommunaux du canton d’Esch–sur–Alzette (TICE)

— Prestatorii de servicii de transport cu autobuzul care funcționează în temeiul règlement grand-ducal concernant
les conditions d’octroi des autorisations d’établissement et d’exploitation des services de transports routiers
réguliers de personnes rémunérées din 3 februarie 1978

Țările de Jos

— Entitățile autorizate să furnizeze servicii de transport în conformitate cu capitolul II (Openbaar Vervoer) din Wet
Personenvervoer

Austria

— Entitățile autorizate să furnizeze servicii de transport în conformitate cu Eisenbahngesetz, BGBl. No 60/1957, în
versiunea în vigoare sau a Kraftfahrliniengesetz, BGBl. I Nr. 203/1999, în versiunea în vigoare

Portugalia

— Metropolitano de Lisboa, E.P., în temeiul Decreto-Lei 439/78 din 30 decembrie 1978

— Municipalitățile, serviciile comunalizate și întreprinderile comunale conform Lei no 58/98 din 18 august 1998,
care asigură servicii de transport în temeiul Lei 159/99 din 14 septembrie 1999

— Autoritățile publice și întreprinderile publice care asigură servicii de transport feroviar în temeiul Lei 10/90 din
17 martie 1990

— Întreprinderile private care asigură servicii de transport feroviar în temeiul Lei 10/90 din 17 martie 1990, în cazul
în care sunt titulari ai unor drepturi speciale sau exclusive

— Entitățile care asigură servicii de transport public în temeiul articolului 98 din Regulamento de Transportes em
Automóveis (Decreto no 37272) din 31 decembrie 1948

— Entitățile care asigură servicii de transport public în temeiul Lei no 688/73 din 21 decembrie 1973

— Entitățile care asigură servicii de transport public în temeiul Decreto-Lei n. 38144 din 31 decembrie 1950

Finlanda

— Entitățile care furnizează servicii de transport pe linii regulate pe baza unor concesiuni speciale sau exclusive în
temeiul lakiluvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä/lagen om tillståndspliktig persontrafik på väg (343/1991)
precum și servicii de transport comunale și întreprinderile publice care furnizează servicii generale de transport
cu autobuzul, tramvaiul sau metropolitan ori care gestionează o rețea pentru asigurarea acestui tip de servicii de
transport

Suedia

— Entitățile care operează servicii de transport urban feroviar sau cu tramvaiul în temeiul lagen (1997:734) om
ansvar för viss kollektiv persontrafik and lagen (1990:1157) om järnvägssäkerhet

— Entitățile publice sau private care operează un serviciu de transport cu troleibuzul sau autobuzul în conformitate
cu lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik and yrkestrafiklagen (1998:490)

Regatul Unit

— London Regional Transport

— London Underground Limited
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— Transport for London

— O filială a Transport for London în sensul secțiunii 424 alineatul (1) din the Greater London Authority Act 1999

— Strathclyde Passenger Transport Executive

— Greater Manchester Passenger Transport Executive

— Tyne and Wear Passenger Transport Executive

— Brighton Borough Council

— South Yorkshire Passenger Transport Executive

— South Yorkshire Supertram Limited

— Blackpool Transport Services Limited

— Conwy County Borough Council

— O persoană care furnizează un serviciu local la Londra, definit în secțiunea 179 articolul 1 din Greater London
Authority Act 1999 (serviciu de transport cu autobuzul) pe baza unui acord încheiat de Transport for London
în temeiul secțiunii 156 articolul 2 din actul menționat anterior sau pe baza unui acord al filialei de transport în
conformitate cu secțiunea 169 din actul menționat anterior

— Northern Ireland Transport Holding Company

— O persoană titulară a unei autorizații de servicii de transport rutier în conformitate cu secțiunea 4 articolul 1 din
Transport Act (Northern Ireland) 1967 care o autorizează să furnizeze un serviciu regulat în sensul autorizației
respective
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ANEXA VI

ENTITĂȚI CONTRACTANTE DIN SECTORUL SERVICIILOR POȘTALE

BELGIA

De Post/La Poste

DANEMARCA

Post Danmark, în temeiul Lov nr. 569 om Post Danmark A/S din 6 iunie 2002

GERMANIA

—

GRECIA

Entitatea Ελληνικά Ταχυδρομεία ΕΛ.ΤΑ înființată prin ν.δ. 496/70 și care operează în temeiul νόμος 2668/98 (ELTA)

SPANIA

Correos y Telégrafos, S.A.

FRANȚA

La Poste

IRLANDA

An Post plc

ITALIA

Poste Italiane s.p.a.

LUXEMBURG

Entreprise des Postes et Télécommunications Luxembourg

ȚĂRILE DE JOS

—

AUSTRIA

Österreichische Post AG

PORTUGALIA

CTT – Correios de Portugal

FINLANDA

—

SUEDIA

Posten Sverige AB

Posten Logistik AB
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BLSI–I AB

DPD Nordic AB

DPD Sverige AB

Falcon Air AB

Hultbergs Inrikes Transporter AB (HIT)

Posten Express AB

Posten Logistik AB

Poståkeriet Sverige AB

SwedeGiro AB

TAB

REGATUL UNIT

—
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ANEXA VII

ENTITĂȚI CONTRACTANTE DIN SECTOARELE DE PROSPECȚIUNE ȘI EXTRACȚIE A PETROLULUI
SAU GAZELOR

Belgia

—

Danemarca

Entitățile în sensul:

— lov om Danmarks undergrund, jf. lovbekendtgørelse nr. 526 din 11 iunie 2002

— lov om kontinentalsoklen, jf. lovbekendtgørelse nr. 182 din 1 mai 1979

Germania

— Întreprinderile în conformitate cu Bundesberggesetz din 13 august 1980

Grecia

— Entitatea Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε., în temeiul νόμος 2593/98 για την αναδιοργάνωση της Δ.Ε.Π. Α.Ε. και των
θυγατρικών της εταιρειών, το καταστατικό αυτής και άλλες διατάξεις

Spania

— BG International Limited Quanum, Asesores & Consultores, S.A.

— Cambria Europe, Inc.

— CNWL oil (España), S.A.

— Compañía de investigación y explotaciones petrolíferas, S.A.

— Conoco limited.

— Eastern España, S.A.

— Enagas, S.A.

— España Canadá resources Inc.

— Fugro – Geoteam, S.A.

— Galioil, S.A.

— Hope petróleos, S.A.

— Locs oil compay of Spain, S.A.

— Medusa oil Ltd.

— Muphy Spain oil company

— Onempm España, S.A.

— Petroleum oil & gas España, S.A.

— Repsol Investigaciones petrolíferas, S.A.

— Sociedad de hidrocarburos de Euskadi, S.A.

— Taurus petroleum, AN.
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— Teredo oil limited

— Unión Fenosa gas exploración y producción, S.A.

— Wintersahll, AG

— YCI España, L.C.

— Otras entidades que operan en virtud de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de hidrocarburos y su
normativa de desarrollo.

Franța

— Entitățile care asigură prospecțiunile și extracția petrolului sau gazelor în conformitate cu codul minier și textele
de aplicare ale acestuia, în special décret no 95-427 din 19 aprilie 1995

Irlanda

— Entitățile titulare ale unei autorizații, licențe, ale unui permis sau ale unei concesiuni pentru prospecțiunea sau
extracția petrolului și gazului în conformitate cu următoarele dispoziții:

— Continental Shelf Act 1968

— Petroleum and Other Minerals Development Act 1960

— Licensing Terms for Offshore Oil and Gas Exploration and Development 1992

— Petroleum (Production) Act (NI) 1964.

Italia

— Entitățile titulare ale unei autorizații, licență, permis sau concesiune pentru explorare sau extracția petrolului și
gazelor sau de stocare subterană a gazelorîn aplicarea următoarelor dispoziții:

— legge n. 136 din 10 februarie 1953

— legge n. 6 din 11 ianuarie 1957, modificată de Legea nr. 613 din 21 iulie 1967

— legge n. 9 din 9 ianuarie 1991

— decreto legislativo n. 625 din 25 noiembrie 1996

— legge n. 170 din 26 aprilie 1974, modificată de decreto legislativo n. 164 din 23 mai 2000

Luxemburg

—

Țările de Jos

— Entitățile în sensul Mijnbouwwet (1 januari 2003).

Austria

— Entitățile autorizate pentru prospecțiunea și extracția petrolului sau gazului în conformitate cu
Mineralrohstoffgesetz, BGBl. I Nr. 38/1999, în versiunea în vigoare
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Portugalia

Entitățile în sensul:

— Decreto-Lei no 109/94 din 26 aprilie 1994 și Portaria no 790/94 din 5 septembrie 1994

— Decreto-Lei no 82/94 din 24 august 1994 și Despacho no A-87/94 din 17 ianuarie 1994

Finlanda

—

Suedia

— Entitățile titulare ale unei concesiuni pentru prospecțiune și extracția petrolului sau gazului în temeiul
minerallagen (1991:45) sau care au primit o autorizație în conformitate cu lagen (1966:314) om
kontinentalsockeln

Regatul Unit

— O persoană care acționează în temeiul unei autorizații eliberate în temeiul Petroleum Act 1998 sau cu effect
echivalent

— O persoană autorizată în temeiul Petroleum (Production) Act (Northern Ireland) 1964
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ANEXA VIII

ENTITĂȚI CONTRACTANTE DIN SECTOARELE DE PROSPECȚIUNE ȘI EXTRACȚIE DE CĂRBUNE ȘI
DE ALȚI COMBUSTIBILI SOLIZI

Belgia

—

Danemarca

— Entitățile care realizează prospecțiuni și extracție de cărbune sau de alți combustibili solizi în temeiul
lovbekendtgørelse nr. 569 din 30 iunie 1997

Germania

— Întreprinderile care realizează prospecțiuni sau extracție de cărbune sau de alți combustibili solizi în conformitate
cu Bundesberggesetz din 13 august 1980

Grecia

— Entitatea „Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού”, care realizează prospecțiuni și extracție de cărbune și de alți
combustibili solizi în temeiul codului minier din 1973, modificat de legea din 27 aprilie 1976

Spania

— Alto Bierzo, S.A.

— Antracitas de Arlanza, S.A.

— Antracitas de Gillon, S.A.

— Antracitas de La Granja, S.A.

— Antracitas de Tineo, S.A.

— Campomanes Hermanos, S.A.

— Carbones de Arlanza, S.A.

— Carbones de Linares, S.A.

— Carbones de Pedraforca, S.A.

— Carbones del Puerto, S.A.

— Carbones el Túnel, S.L.

— Carbones San Isidro y María, S.A.

— Carbonifera del Narcea, S.A.

— Compañia Minera Jove, S.A.

— Compañía General Minera de Teruel, S.A.

— Coto minero del Narcea, S.A.

— Coto minero del Sil, S.A.

— Empresa Nacional Carbonífera del Sur, S.A.

— Endesa, S.A.
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— Gonzalez y Diez, S.A.

— Hijos de Baldomero García, S.A.

— Hullas del Coto Cortés, S.A.

— Hullera Vasco–leonesa, S.A.

— Hulleras del Norte, S.A.

— Industrial y Comercial Minera, S.A.

— La Carbonífera del Ebro, S.A.

— Lignitos de Meirama, S.A.

— Malaba, S.A.

— Mina Adelina, S.A.

— Mina Escobal, S.A.

— Mina La Camocha, S.A.

— Mina La Sierra, S.A.

— Mina Los Compadres, S.A.

— Minas de Navaleo, S.A.

— Minas del Principado, S.A.

— Minas de Valdeloso, S.A.

— Minas Escucha, S.A.

— Mina Mora primera bis, S.A.

— Minas y explotaciones industriales, S.A.

— Minas y ferrocarriles de Utrillas, S.A.

— Minera del Bajo Segre, S.A.

— Minera Martín Aznar, S.A.

— Minero Siderúrgica de Ponferrada, S.A.

— Muñoz Sole hermanos, S.A.

— Promotora de Minas de carbón, S.A.

— Sociedad Anónima Minera Catalano–aragonesa.

— Sociedad minera Santa Bárbara, S.A.

— Unión Minera del Norte, S.A.

— Union Minera Ebro Segre, S.A.

— Viloria Hermanos, S.A.

— Virgilio Riesco, S.A.

— Otras entidades que operan en virtud de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas y su normativa de desarrollo
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Franța

— Entitățile care realizează prospecțiuni sau extracție de cărbune sau de alți combustibili solizi în temeiul codului
minier și textelor sale de aplicare, în special décret no 95-427 din 19 aprilie 1995

Irlanda

— Bord na Mona plc. care este înființată și exploatată în temeiul Turf Development Act 1946 to 1998

Italia

— Carbosulcis S.p.A.

Luxemburg

—

Țările de Jos

—

Austria

— Entitățile autorizate pentru prospecțiuni și extracție de cărbune sau de alți combustibili solizi în temeiul
Mineralrohstoffgesetz, BGBl. I Nr. 38/1999, în versiunea în vigoare

Portugalia

— Empresa Nacional de Urânio

Finlanda

— Entitățile titulare ale unei concesiuni speciale pentru prospecțiuni sau extracție de combustibili solizi în temeiul
oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta annetun lain laki oikeudesta luovuttaa valtion
kiinteistövarallisuutta/lagen om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet (973/2002)

Suedia

— Entitățile titulare ale unei concesiuni pentru prospecțiuni sau extracție de cărbune sau de alți combustibili solizi
pe baza unei concesiuni în temeiul minerallagen (1991:45) ori lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter sau care
au primit o autorizație în temeiul lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

Regatul Unit

— Orice operator autorizat (în sensul Coal Industry Act 1994)

— The Department of Enterprise, Trade and Investment (Northern Ireland)

— O persoană care acționează în temeiul unei licențe pentru prospecțiuni sau al unei concesiuni, autorizații sau
permis de exploatare minieră în sensul secțiunii 57 alineatul (1) din Mineral Development Act (Northern Ireland)
1969
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ANEXA IX

ENTITĂȚI CONTRACTANTE DIN DOMENIUL INSTALAȚIILOR PORTUARE MARITIME SAU
INTERIOARE SAU ALTE TERMINALE

Belgia

— Gemeentelijk Havenbedrijf van Antwerpen

— Havenbedrijf van Gent

— Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtigen

— Port autonome de Charleroi

— Port autonome de Namur

— Port autonome de Liège

— Port autonome du Centre et de l’Ouest

— Société régionale du Port de Bruxelles/Gewestelijk Vennootschap van de Haven van Brussel

— Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen

Danemarca

— Porturile definite la articolul 1 din lov nr. 326 om havne din 28 mai 1999.

Germania

— Porturile maritime ce aparțin în totalitate sau parțial autorităților teritoriale (Länder, Kreise, Gemeinden)

— Porturile interioare conform Hafenordnung în temeiul Wassergesetze des Länder

Grecia

— Entitatea „Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία” (denumită de asemenea „Ο.Λ.Π. Α.Ε.”), în temeiul
ν. 2688/99

— Entitatea „Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Aνώνυμη Εταιρία” (denumită de asemenea „Ο.Λ.Θ. Α.Ε.”), în temeiul
ν. 2688/99

— Entitatea „Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης Ανώνυμη Εταιρεία” (denumită de asemenea „Ο.Λ.Α. Α.Ε.”), în
temeiul ν. 2932/01

— Entitatea „Οργανισμός Λιμένος Βόλου Ανώνυμη Εταιρεία” (denumită de asemenea „Ο.Λ.Β. Α.Ε.”), în temeiul
ν. 2932/01

— Entitatea „Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Ανώνυμη Εταιρεία” (denumită de asemenea „Ο.Λ.Ε. Α.Ε.”), în temeiul
ν. 2932/01

— Entitatea „Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Ανώνυμη Εταιρεία” (denumită de asemenea „Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.”), în temeiul
ν. 2932/01

— Entitatea „Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Ανώνυμη Εταιρεία” (denumită de asemenea „Ο.Λ.Η. Α.Ε.”), în temeiul
ν. 2932/01

— Entitatea „Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Ανώνυμη Εταιρεί” (denumită de asemenea „Ο.Λ.Κ. Α.Ε.”), în temeiul
ν. 2932/01

— Entitatea „Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας Ανώνυμη Εταιρεία” (denumită de asemenea „Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.”), în temeiul
ν. 2932/01

— Entitatea „Οργανισμός Λιμένος Πατρών Ανώνυμη Εταιρεία” (denumită de asemenea „Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.”), în temeiul
ν. 2932/01

— Entitatea „Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Ανώνυμη Εταιρεία” (denumită de asemenea „Ο.Λ.Λ. Α.Ε.”), în temeiul
ν. 2932/01

— Entitatea „Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Ανώνυμη Εταιρεία” (denumită de asemenea „Ο.Λ.Ρ. Α.Ε”), în temeiul
ν. 2932/01

— Alte porturi, prevăzute în Π.Δ. 649/1977 (Εποπτεία, οργάνωση, λειτουργία και διοικητικός έλεγχος λιμένων)
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Spania

— Ente público Puertos del Estado

— Autoridad Portuaria de Alicante

— Autoridad Portuaria de Almería – Motril

— Autoridad Portuaria de Avilés

— Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras

— Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz

— Autoridad Portuaria de Baleares

— Autoridad Portuaria de Barcelona

— Autoridad Portuaria de Bilbao

— Autoridad Portuaria de Cartagena

— Autoridad Portuaria de Castellón

— Autoridad Portuaria de Ceuta

— Autoridad Portuaria de Ferrol – San Cibrao

— Autoridad Portuaria de Gijón

— Autoridad Portuaria de Huelva

— Autoridad Portuaria de Las Palmas

— Autoridad Portuaria de Málaga

— Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra

— Autoridad Portuaria de Melilla

— Autoridad Portuaria de Pasajes

— Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife

— Autoridad Portuaria de Santander

— Autoridad Portuaria de Sevilla

— Autoridad Portuaria de Tarragona

— Autoridad Portuaria de Valencia

— Autoridad Portuaria de Vigo

— Autoridad Portuaria de Villagarcía de Arousa

— Otras entidades Portuarias de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria,
Cataluña, Galicia, Murcia, País Vasco y Valencia

Franța

— Port autonome de Paris creat în temeiul loi no 68-917 din 24 octombrie 1968 relative au port autonome de Paris

06/vol. 8 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 71



— Port autonome de Strasbourg creat în temeiul convention entre l’État et la ville de Strasbourg relative à la
construction du port rhénan de Strasbourg et à l’exécution de travaux d’extension de ce port din 20 mai 1923,
aprobată prin legea din 26 aprilie 1924

— Ports autonomes exploatate în temeiul articolului L. 111–1 et seq. din codul porturilor maritime

— Ports non autonomes exploatate în temeiul articolului R. 121–1 et seq. din codul porturilor maritime

— Porturile administrate de autoritățile regionale sau departamentale sau exploatate în temeiul unei concesiuni
acordate de autoritățile regionale sau departamentale în temeiul articolului 6 din loi no 83-663 din 22 iulie 1983
completant la loi no 83-8 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et l’État
din 7 ianuarie 1983

— Voies navigables de France, instituție publică în conformitate cu dispozițiile articolului 124 din loi no 90-1168
din 29 decembrie 1990, modificată

Irlanda

— Porturile exploatate în conformitate cu Harbours Acts 1946 to 2000

— Port of Rosslare Harbour exploatate în conformitate cu Fishguard and Rosslare Railways and Harbours Acts 1899

Italia

— Porturile naționale și alte porturi administrate de Capitaneria di Porto în conformitate cu Codice della navigazione,
regio decreto n. 327 din 30 martie 1942

— Porturile autonome (enti portuali) create prin legi speciale în conformitate cu articolul 19 din Codice della
navigazione, regio decreto n. 327 din 30 martie 1942

Luxemburg

— Port de Mertert, care este înființat și exploatat în temeiul loi relative à l’aménagement et à l’exploitation d’un port
fluvial sur la Moselle din 22 iulie 1963, modificată

Țările de Jos

— Entitățile contractante din domeniul instalațiilor din porturile maritime sau porturile interioare sau alte terminale

Austria

— Porturile interioare care aparțin în totalitate sau parțial de Länder și/sau Gemeinden

Portugalia

— APDL — Administração dos Portos do Douro e Leixões, S.A., în conformitate cu Decreto-Lei no 335/98 din
3 noiembrie 1998

— APL — Administração do Porto de Lisboa, S.A., în conformitate cu Decreto-Lei no 336/98 din 3 noiembrie 1998

— APS — Administração do Porto de Sines, S.A., în conformitate cu Decreto-Lei no 337/98 din 3 noiembrie 1998

— APSS — Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, S.A., în conformitate cu Decreto-Lei no 338/98 din
3 noiembrie 1998

— APA—Administração do Porto de Aveiro, S.A., în conformitate cu Decreto-Lei no 339/98 din 3 noiembrie 1998

— IPN — Instituto Portuário do Norte, în conformitate cu Decreto-Lei no 242/99 din 28 iunie 1999

— ICP — Instituto Portuário do Centro, în conformitate cu Decreto-Lei no 243/99 din 28 iunie 1999

— IPS — Instituto Portuário do Sul, în conformitate cu Decreto-Lei no 244/99 din 28 iunie 1999

— IDN — Instituto da Navegabilidade do Douro, în conformitate cu Decreto-Lei no 138-A/97 din 3 iunie 1997
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Finlanda

— Porturile a căror activitate este reglementată de käytetään kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista
annetun lain laki kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista/lagen om kommunala hamnanordningar
och trafikavgifter (955/1976) și porturile care sunt înființate pe baza unei concesiuni în temeiul articolului 3 din
perustettu yksityisistä yleisistä satamista annetun lain laki yksityisistä yleisistä satamista/lagen om privata
allmänna hamnar (1156/1994)

— Consiliul de administrație al canalului Saima Saimaan kanavan hoitokunt/Förvaltningsnämnden för Saima kanal.

Suedia

— Instalațiile portuare și terminale în conformitate cu lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av
allmän farled och allmän hamn and förordningen (1983:744) om trafiken på Göta kanal

Regatul Unit

— O autoritate locală care exploatează o zonă geografică pentru a pune la dispoziția transportatorilor maritimi sau
a celor de pe căile navigabile interioare un port maritim sau interior sau alte terminale

— O autoritate portuară în sensul secțiunii 57 din Harbours Act 1964

— British Waterways Board

— O autoritate portuară în sensul secțiunii 38 articolul 1 din Harbours Act (Northern Ireland) 1970
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ANEXA X

ENTITĂȚI CONTRACTANTE DIN DOMENIUL INSTALAȚIILOR AEROPORTUARE

Belgia

— Belgocontrol

— Brussels International Airport Company

— Luchthaven van Deurne

— Luchthaven van Oostende

— SA Brussels South Charleroi Airport

— SA Société de Développement et de Promotion de l’Aéroport de Bierset

Danemarca

— Aeroporturile administrate pe baza unei concesiuni în temeiul articolului 55 din lov om luftfart, jf.
lovbekendtgørelse nr. 543 din 13 iunie 2001

Germania

— Aeroporturile în sensul articolului 38 alineatul (2) punctul (1) din Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung din 19 iunie
1964, modificată ultima dată la 21 august 2002

Grecia

— Serviciul Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (denumit de asemenea „ΠΑ”) care operează în temeiul ν.δ. 714/70,
modificat de ν. 40/83; organizarea societății este stabilită prin Π.Δ. 56/89, cu modificările ulterioare

— Entitatea Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών de la Spata care operează în temeiul ν. 2338/95 „Κύρωση Σύμβασης
Ανάπτυξης του Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου της Αθήνας στα Σπάτα, ίδρυση της εταιρείας «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών
Α.Ε.» έγκριση περιβαλλοντικών όρων και άλλες διατάξεις”)

— Entitățile „Φορείς Διαχείρισης” în conformitate cu Π.Δ. 158/02 „Ίδρυση, κατασκευή, εξοπλισμός, οργάνωση, διοίκηση,
λειτουργία και εκμετάλλευση πολιτικών αερολιμένων από φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης” (ΦΕΚ Α 137)

Spania

— Ente público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA)

Franța

— Aeroporturile exploatate de instituții publice în temeiul articolelor L. 251-1, L.260-1 și L. 270-1 din code de
l’aviation civile

— Aeroporturile exploatate în cadrul unei concesiuni acordate de stat în temeiul articolului R.223-2 din code de
l’aviation civile

— Aeroporturile exploatate în temeiul unui arrêté préfectoral portant autorisation d’occupation temporaire

— Aeroporturile create de o colectivitate publică și care fac obiectul unei convenții prevăzute la articolul L. 221-1
din code de l’aviation civile

Irlanda

— Aeroporturile din Dublin, Cork și Shannon gestionate de Aer Rianta/Irish Airports

— Aeroporturile exploatate pe baza unei autorizații de utilizare publică eliberată în temeiul Irish Aviation Authority
Act 1993 modificat de Air Navigation and Transport (Amendment) Act, 1998, conform căruia toate serviciile
aeriene regulate sunt asigurate de aeronave destinate transportului public de pasageri, poștă sau marfuri
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Italia

— AAAVTAG

— Societățile de gestiune în cadrul unor legi speciale

— Entitățile care asigură gestiunea instalațiilor aeroportuare pe baza unui concesiuni acordate în temeiul
articolului 694 din Codice della navigazione, R.D. n. 327 din 30 martie 1942

— R.A.I. Registro Aeronautico Italiano

Luxemburg

— Aéroport du Findel

Țările de Jos

— Aeroporturile civile exploatate în temeiul articolului 18 și următoarele din Luchtvaartwet

Austria

— Entitățile autorizate să exploateze un aeroport în conformitate cu Luftfahrtgesetz, BGBl. Nr. 253/1957, în
versiunea în vigoare

Portugalia

— ANA — Aeroportos de Portugal, S.A., înființată în temeiul Decreto-Lei no 404/98 din 18 decembrie 1998

— NAV — Empresa Pública de Navegação Aérea de Portugal, E. P., înființată în temeiul Decreto-Lei no 404/98 din
18 decembrie 1998

— ANAM — Aeroportos e Navegação Aérea da Madeira, S. A., înființată în temeiul Decreto-Lei no 453/91 din
11 decembrie 1991

Finlanda

— Aeroporturile exploatate de Oficiul transporturilor aeriene „Ilmailulaitos/Luftfartsverket”, de o comună sau
întreprindere publică în temeiul ilmailulaki/luftfartslagen (281/1995)

Suedia

— Aeroporturile publice exploatate în conformitate cu luftfartslagen (1957:297)

— Aeroporturile private exploatate pe baza unei licențe de exploatare în temeiul legii menționate, în cazul în care
licența respectivă corespunde criteriilor prevăzute la articolul 2 alineatul (3) din directivă

Regatul Unit

— O autoritate locală care exploatează o zonă geografică pentru a pune la dispoziția transportatorilor aerieni un
aeroport sau alte terminale

— Un operator de aeroport în sensul Airports Act 1986 care administrează un aeroport în conformitate cu
regulamentul economic prevăzut în partea IV din actul menționat

— Un operator de aeroport în sensul Airports Act 1986 care administrează un aeroport în conformitate cu
regulamentul economic prevăzut în partea IV din actul menționat

— Highland and Islands Airports Limited

— Un operator de aeroport în sensul Airports (Northern Ireland) Order 1994
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ANEXA XI

LISTA ACTELOR LEGISLATIVE COMUNITARE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 30 ALINEATUL (3)

A. TRANSPORTUL SAU DISTRIBUȚIA GAZELOR SAU A ENERGIEI TERMICE

Directiva 98/30/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iunie 1998 privind normele comune pentru piața
internă în sectorul gazelor naturale (1)

B. PRODUCEREA, TRANSPORTUL SAU DISTRIBUȚIA ENERGIEI ELECTRICE

Directiva 96/92/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 decembrie 1996 privind normele comune pentru
piața internă de energie electrică (2)

C. PRODUCEREA, TRANSPORTUL SAU DISTRIBUȚIA APEI POTABILE

—

D. ENTITĂȚILE CONTRACTANTE DIN DOMENIUL SERVICIILOR FEROVIARE

—

E. ENTITĂȚILE CONTRACTANTE DIN DOMENIUL SERVICIILOR DE TRANSPORT URBAN FEROVIAR, CU
TRAMVAIUL, TROLEIBUZUL SAU AUTOBUZUL

—

F. ENTITĂȚILE CONTRACTANTE DIN DOMENIUL SERVICIILOR POȘTALE

Directiva 97/67/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 1997 privind normele comune pentru
dezvoltarea pieței interne a serviciilor poștale ale Comunității și îmbunătățirea calității serviciului (3)

G. EXPLORAREA ȘI EXTRACȚIA PETROLULUI ȘI GAZULUI

Directiva 94/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30mai 1994 privind condițiile de acordare și folosire
a autorizațiilor de prospectare, explorare și extracție a hidrocarburilor (4)

H. EXPLORAREA ȘI EXTRACȚIA DE CĂRBUNE ȘI DE ALȚI COMBUSTIBILI SOLIZI

—

I. ENTITĂȚILE CONTRACTANTE DIN DOMENIUL INSTALAȚIILOR DIN PORTURILE MARITIME SAU
INTERIOARE SAU ALTE ECHIPAMENTE DE TERMINAL

—

J. ENTITĂȚILE CONTRACTANTE DIN DOMENIUL INSTALAȚIILOR AEROPORTUARE

—

(1) JO L 204, 21.7.1998, p. 1.
(2) JO L 27, 30.1.1997, p. 20.
(3) JO L 15, 21.1.1998, p. 14. Directivă modificată ultima dată de Directiva 2002/39/CE (JO L 176, 5.7.2002, p. 21).
(4) JO L 164, 30.6.1994, p. 3.
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ANEXA XII

LISTA ACTIVITĂȚILOR MENȚIONATE LA ARTICOLUL 1 ALINEATUL (2) LITERA (b) (1)

NACE (1)

SECȚIUNEA F CONSTRUCȚII
Cod CPV

Sectorul Grupa Clasa Obiectul Observații

45 Construcții Acest sector include:

Construcția de clădiri și lucrări noi și
lucrări de restaurare și reparații curente

45000000

45.1 Pregătirea terenurilor 45100000

45.11 Demolarea și lucrări de
terasament

Această clasă include:

— demolarea imobilelor și a altor
structuri

— degajarea șantierelor

— lucrările de terasament: excavație,
umplere, nivelarea șantierelor de
construcții, săparea de șanțuri, înde-
părtarea pietrelor, detonări etc.

— pegătirea terenului pentru exploatări
miniere:
decopertarea și alte lucrări de
amenajare și pregătire a terenurilor
și locurilor de exploatare minieră

Această clasă mai include:

— drenarea șantierelor de construcții
— drenarea terenurilor agricole și
forestiere

45110000

45.12 Forajele și sondările Această clasă include:

— forajele de prospecțiune, sondările
de prospecțiune și prelevarea de
probe pentru construcții, precum și
pentru studii geofizice, geologice
sau altele similare
Această clasă nu include:

— forajele pentru puțurilor de extracție
a petrolului sau gazelor, vezi 11.20

— forajele pentru puțuri de apă, vezi
45.25

— forajele pentru adâncirea puțurilor,
vezi 45.25

— exploatarea zăcămintelor de petrol
și gaze, studii geofizice, geologice și
seismice, vezi 74.20

45120000

45.2 Lucrări de clădiri sau
construcții civile

45200000

(1) Regulamentul (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului din 9 octombrie 1990 privind clasificarea statistică a activităților economice în
Comunitatea Europeană (JO L 293, 24.10.1990, p. 1). Regulament modificat ultima dată de Regulamentul (CEE) nr. 761/93 al
Comisiei (JO L 83, 3.4.1993, p. 1).

(1) În cazul în care apar diferențe de interpretare între CPV și NACE, se aplică nomenclatura NACE.
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SECȚIUNEA F CONSTRUCȚII
Cod CPV

Sectorul Grupa Clasa Obiectul Observații

45.21 Lucrări de construcții Această clasă include:

construcția tuturor tipurilor de clădiri

construcții civile
poduri (inclusiv cele pentru autostrăzi
suspendate), viaducte, tunele și pasaje
subterane
conducte de transport, linii de comuni-
cații și de transport de energie electrică
pe distanțe mari
conducte de transport, linii de comuni-
cații și de transport de energie electrică
pentru rețele urbane
lucrări anexe de amenajări urbane
asamblare și construcții din prefabricate
pe șantiere

Această clasă nu include:

serviciile privind extracția de petrol și
gaze, vezi 11.20

construcții efectuate în întregime din
prefabricate cu elemente realizate de
unitatea care execută lucrarea din alte
materiale decât betonul, vezi sectoarele
20, 26 și 28

construcții de echipamente, altele decât
clădirile, pentru stadioane, bazine de
înot, săli de gimnastică, terenuri de tenis,
terenuri de golf și alte instalații sportive,
vezi 45.23

lucrări de instalații în construcții,
vezi 45.3

lucrări de finisaj în construcții, vezi 45.4

activități de arhitectură și inginerie,
vezi 74.20

gestionarea proiectelor pentru
construcții, vezi 74.20

45210000

45.22 Ridicarea învelitorilor
de acoperiș și a
șarpantelor

Această clasă include:

montarea șarpantelor

învelirea acoperișurilor

lucrări de izolare

45220000

45.23 Construcții de șosele Această clasă include:

construcția de autostrăzi, străzi, dru-
muri, alte căi pentru vehicule și pietoni

construcția de căi ferate

construcția de piste de aterizare

construcții de echipamente, altele decât
clădirile, pentru stadioane, bazine de
înot, săli de gimnastică, terenuri de tenis,
terenuri de golf și alte instalații sportive

vopsirea marcajelor de pe supafața dru-
murilor și din ariile sau zonele de par-
care

Această clasă nu conține:

lucrări de terasament preliminare,
vezi 45.11

45230000

(1) Regulamentul (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului din 9 octombrie 1990 privind clasificarea statistică a activităților economice în
Comunitatea Europeană (JO L 293, 24.10.1990, p. 1). Regulament modificat ultima dată de Regulamentul (CEE) nr. 761/93 al
Comisiei (JO L 83, 3.4.1993, p. 1).
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Cod CPV

Sectorul Grupa Clasa Obiectul Observații

45.24 Lucrări maritime și
fluviale

Această clasă include construcția de:

căi navigabile, porturi și lucrări fluviale,
porturi de agrement (porturi de ambar-
cațiuni ușoare), ecluze etc. baraje și
diguri

dragări

lucrări submarine

45240000

45.25 Alte lucrări de
construcții

Această clasă include:

activitățile de construcții specializate în
privința unui aspect comun pentru
tipuri diferite de structuri, care necesită
calificări sau material special:

construcția de fundații, inclusiv baterea
piloților

forarea și construirea puțurilor de apă,
adâncirea puțurilor

montarea elementelor de structură
metalică care nu sunt realizate de

unitatea care efectuează lucrările

montarea armăturii metalice

zidăria și pavajul

montarea și demontarea schelelor și a
platformelor de lucru, inclusiv închirie-
rea schelelor și a platformelor de lucru
construirea coșurilor de fum și a
cuptoarelor industriale

Această clasă nu include:

închirierea schelelor fără montare și
demontare, vezi 71.32

45250000

45.3 Lucrări de instalații 45300000

45.31 Instalații electrice Această clasă include:

instalarea în clădiri sau în alte proiecte
de construcții a următoarelor elemente:

cabluri și aparate electrice

sisteme de telecomunicații

sisteme de încălzire electrică

antene de imobile

sisteme de alarmă de incendiu

sisteme de alarmă contra efracțiilor

ascensoare și scări rulante

paratrăsnete etc.

45310000

(1) Regulamentul (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului din 9 octombrie 1990 privind clasificarea statistică a activităților economice în
Comunitatea Europeană (JO L 293, 24.10.1990, p. 1). Regulament modificat ultima dată de Regulamentul (CEE) nr. 761/93 al
Comisiei (JO L 83, 3.4.1993, p. 1).
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SECȚIUNEA F CONSTRUCȚII
Cod CPV

Sectorul Grupa Clasa Obiectul Observații

45.32 Lucrări de izolație Această clasă include:

montarea în clădiri sau alte proiecte de
construcții a materialelor de izolare ter-
mică, fonică sau contra vibrațiilor

Această clasă nu include:

lucrările de izolație, vezi 45.22

45320000

45.33 Lucrări de instalații
sanitare

Această clasă include:

montarea în clădiri sau alte proiecte de
construcții a următoarelor elemente:

instalații și echipamente sanitare

armături pentru țevi de gaze

echipamente și țevi pentru încălzire,
ventilare, refrigerare sau climatizare

sisteme pentru stingerea automată a
incendiilor

Această clasă nu include:

instalarea sistemelor de încălzire elec-
trică, vezi 45.31

45330000

45.34 Alte lucrări de instalații Această clasă include:

instalarea sistemelor de iluminare și
semnalizare pentru șosele, căi ferate,
aeroporturi și porturi

instalarea în clădiri sau alte proiecte de
construcții a instalațiilor și aparatelor
care nu sunt cuprinse în altă clasificare

45340000

45.4 Lucrări de finisare 45400000

45.41 Tencuieli de ghips Această clasă include:

aplicarea în clădiri sau alte proiecte de
construcții a tencuielilor interioare sau
exterioare din ghips sau stuc, inclusiv
căptușirea cu șipci aferentă

45410000

45.42 Montarea tâmplăriei Această clasă include:

montarea ușilor, ferestrelor, a tocurilor
de uși și de ferestre, a bucătăriilor echi-
pate, a caselor de scări, a echipamente-

lor pentru magazine și a altora similare,
din lemn sau alte materiale, realizate de
altă unitate decât cea care execută lucră-
rile

lucrări de amenajări interioare ca tavane,
placări din lemn pentru pereți, pereți
glisanți etc.

Această clasă nu include:
montarea parchetului și a altor tipuri de
podele din lemn, vezi 45.43

45420000

(1) Regulamentul (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului din 9 octombrie 1990 privind clasificarea statistică a activităților economice în
Comunitatea Europeană (JO L 293, 24.10.1990, p. 1). Regulament modificat ultima dată de Regulamentul (CEE) nr. 761/93 al
Comisiei (JO L 83, 3.4.1993, p. 1).
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Cod CPV

Sectorul Grupa Clasa Obiectul Observații

45.43 Acoperirea podelelor
și a pereților

Această clasă include:

montarea următoarelor elemente în
construcții sau în alte proiecte de
construcții:

lespezi din ceramică, ciment sau piatră
de talie pentru pereți sau podea

parchet sau alte acoperiri ale podelei din

lemn mochete sau linoleum, inclusiv din
cauciuc sau materiale plastice

terrazzo, marmură, granit sau gresie
pentru pereți sau podea
tapet

45430000

45.44 Vopsitorie și montarea
geamurilor

Această clasă include:

vopsitorie interioară și exterioară a clă-
dirilor

vopsirea structurilor de construcții civile

montarea geamurilor, oglinzilor etc.

Această clasă nu include:

montarea ferestrelor, vezi 45.42

45440000

45.45 Alte lucrări de finisare Această clasă include:

instalarea piscinelor private curățirea cu
jet de abur și cu jet de nisip și lucrări
similare la exteriorul clădirilor

alte lucrări anexe și de finisare a clădiri-
lor, care nu sunt cuprinse în alte
clasificări

Această clasă nu include:

curățirea interioară a clădirilor și a altor
structuri, vezi 74.70

45450000

45.5 Închirierea cu operator
de material de
construcții

45500000

45.50 Închirierea cu operator
de construcții

Această clasă nu include:

închirierea fără operator a utilajelor și
materialelor de construcție sau demo-
lare, vezi 71.32

45500000

(1) Regulamentul (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului din 9 octombrie 1990 privind clasificarea statistică a activităților economice în
Comunitatea Europeană (JO L 293, 24.10.1990, p. 1). Regulament modificat ultima dată de Regulamentul (CEE) nr. 761/93 al
Comisiei (JO L 83, 3.4.1993, p. 1).
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ANEXA XIII

INFORMAȚII CARE TREBUIE INCLUSE ÎN ANUNȚURILE DE CONTRACT

A. PROCEDURI DESCHISE

1. Numele, adresa, adresa telegrafică, adresa electronică, numărul de telefon, numărul de telex și de fax ale entității
contractante.

2. După caz, se precizează dacă contractul este rezervat pentru ateliere protejate sau dacă realizarea acestuia este
rezervată în cadrul programelor de muncă protejată.

3. Natura contractului (livrare de bunuri, lucrări sau servicii; după caz, se precizează dacă este un acord-cadru sau
un sistem de achiziții dinamic).

Categoria serviciului în sensul anexei XVII A sau XVII B și descrierea acestuia [numărul (numerele) de referință
din nomenclatură].

După caz, se precizează dacă sunt solicitate oferte pentru achiziții, leasing, locațiune, locație-vânzare sau orice
combinații ale acestora.

4. Locul livrării, locul executării sau al prestării serviciului.

5. Pentru livrările de bunuri și lucrări:

(a) Natura și cantitatea bunurilor ce urmează să fie livrate [numărul (numerele) de referință din nomenclatură],
inclusiv opțiunile pentru achiziționări complementare și, în cazul în care este posibil, termenul estimat
pentru exercitarea opțiunilor respective, precum și numărul eventual de reînnoiri. De asemenea, pentru o
serie de contracte care se pot reînnoi, în cazul în care se poate, să se indice calendarul provizoriu al
convocărilor la licitație ulterioare pentru produsele solicitate sau natura și amploarea prestărilor, precum și
caracteristicile generale ale lucrării [numărul (numerele) de referință din nomenclatură];

(b) Indicarea posibilității ca furnizorii să prezinte oferte pentru o parte sau toate produsele solicitate.

În cazul în care, pentru contractele de lucrări, lucrarea sau contractul se împart în mai multe loturi, ordinul
de mărime al diferitelor loturi și posibilitatea de a prezenta oferta pentru unul, pentru câteva sau pentru toate
loturile;

(c) Pentru contractele de lucrări, informații referitoare la scopul lucrării sau al contractului, în cazul în care
acesta din urmă include și elaborarea proiectelor.

6. Pentru servicii:

(a) Natura și cantitatea serviciilor ce urmează să fie furnizate, inclusiv opțiunile pentru achiziții complementare
și, în cazul în care este posibil, termenul estimat pentru exercitarea opțiunilor respective, precum și numărul
eventual de reînnoiri ale contractului. De asemenea, în cazul unei serii de contracte care se pot reînnoi, în
cazul în care se poate, să se indice calendarul provizoriu al convocărilor la licitație ulterioare pentru serviciile
cerute;

(b) Se indică dacă, în temeiul actelor cu putere de lege sau al actelor administrative, executarea serviciului
respectiv este rezervată unei anumite profesii;

(c) Trimiterea la actele cu putere de lege sau actele administrative;

(d) Se indică dacă este sau nu necesar ca persoanele juridice să specifice numele și calificările profesionale ale
personalului responsabil cu executarea serviciilor;

(e) Indicarea posibilității ca prestatorii să prezinte oferte pentru o parte din serviciile respective.

7. Se indică dacă prezentarea de variante este autorizată sau nu, în cazul în care acest lucru se cunoaște.

8. Termenul de livrare sau execuție sau durata contractului de servicii și, în măsura în care este posibil, data
începerii.
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9. (a) Adresa de la care se pot solicita caietul de sarcini și documentele complementare;

(b) După caz, valoarea sumei care trebuie plătită pentru obținerea acestor documente și modalitățile de plată.

10. (a) Termenul pentru primirea ofertelor sau a ofertelor orientative, în cazul în care s-a introdus un sistem de
achiziții dinamic;

(b) Adresa la care trebuie trimise aceste documente;

(c) Limba sau limbile în care trebuie să fie elaborate.

11. (a) Persoanele autorizate să fie prezente la deschiderea ofertelor, după caz;

(b) Data, ora și locul acestei deschideri.

12. În cazul în care sunt necesare, depozite sau garanții cerute.

13. Principalele modalități de finanțare și plată și trimiterile la dispozițiile care le reglementează.

14. Forma juridică pe care trebuie să o ia grupul de operatori economici căreia i s-a adjudecat contractul, după caz.

15. Condițiile economice și tehnice minime pe care trebuie să le îndeplinească operatorul economic căruia i s-a
adjudecat contractul.

16. Termenul până la care ofertantul este obligat să își mențină oferta.

17. Condițiile speciale la care este supusă realizarea contractului, după caz.

18. Criteriile menționate la articolul 55 care vor fi utilizate în cursul atribuirii contractului:
„prețul cel mai mic” sau „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”. Se menționează criteriile
care reprezintă oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, precum și ponderea acestora sau, după
caz, ordinea importanței criteriilor respective, în cazul în care nu apar în caietele de sarcini.

19. Trimiterea la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunțului periodic sau a anunțului de publicare
a acestui anunț privind profilul cumpărătorului la care se referă contractul, după caz.

20. Numele și adresa organului competent pentru procedurile privind căi de atac sau, după caz, de mediere.
Informații precise referitoare la termenele pentru introducerea căii de atac sau, în cazul în care este nevoie,
numele, adresa, numărul de telefon, numărul de fax sau adresa de poștă electronică ale departamentului de la
care se pot obține informațiile respective.

21. Data expedierii anunțului de către entitatea contractantă.

22. Data primirii anunțului de către Oficiul pentru Publicații Oficiale al Comunităților Europene (trebuie furnizată
de oficiul respectiv).

23. Orice alte informații pertinente.

B. PROCEDURI RESTRÂNSE

1. Numele, adresa, adresa telegrafică, adresa electronică, numărul de telefon, numărul de telex și de fax ale entității
contractante.

2. După caz, se precizează dacă contractul este rezervat pentru ateliere protejate sau dacă realizarea acestuia este
rezervată în cadrul programelor de muncă protejată.

3. Natura contractului (livrare de bunuri, lucrări sau servicii; după caz, se precizează dacă este un acord-cadru).

Categoria serviciului în sensul anexei XVII A sau XVII B și descrierea acestuia [numărul (numerele) de referință
din nomenclatură].
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După caz, se precizează dacă ofertele sunt solicitate pentru achiziții, leasing, locațiune, locație-vânzare sau orice
combinații ale acestora.

4. Locul livrării, locul executării sau al prestării serviciului.

5. Pentru produse și lucrări:

(a) Natura și cantitatea bunurilor ce urmează să fie livrate [numărul (numerele) de referință din nomenclatură],
inclusiv orice opțiune pentru achiziționări complementare și, în cazul în care este posibil, termenul estimat
pentru exercitarea opțiunilor respective, precum și numărul eventual de reînnoiri ale contractului. De
asemenea, în cazul unei serii de contracte care se pot reînnoi, în cazul în care se poate, să se indice calendarul
provizoriu al convocărilor la licitație ulterioare pentru produsele cerute sau natura și amploarea a prestărilor
și caracteristicile generale ale lucrării [numărul (numerele) de referință din nomenclatură];

(b) Indicarea posibilității ca furnizorii să prezinte oferte pentru o parte sau toate produsele solicitate.

În cazul în care, pentru contractele de lucrări, lucrarea sau contractul se împart în mai multe loturi, ordinul
de mărime al diferitelor loturi și posibilitatea de a prezenta oferta pentru unul, pentru câteva sau pentru toate
loturile;

(c) Informații referitoare la scopul lucrării sau al contractului, în cazul în care acesta din urmă include și
elaborarea proiectelor.

6. Pentru servicii:

(a) Natura și cantitatea serviciile ce urmează să fie furnizate, inclusiv opțiunile pentru achiziții complementare
și, în cazul în care este posibil, termenul estimat pentru exercitarea opțiunilor respective, precum și numărul
eventual de reînnoiri ale contractului. De asemenea, în cazul unei serii de contracte care se pot reînnoi, în
cazul în care se poate, să se indice calendarul provizoriu al convocărilor la licitație ulterioare pentru serviciile
cerute;

(b) Se indică, în cazul în care, în temeiul actelor cu putere de lege sau al actelor administrative, executarea
serviciului respectiv este rezervată unei anumite profesii;

(c) Trimiterea la acte cu putere de lege sau acte administrative;

(d) Se indică dacă este sau nu necesar ca persoanele juridice să specifice numele și calificările profesionale ale
personalului care va răspunde de executarea serviciului;

(e) Indicarea posibilității ca furnizorii de servicii să prezinte oferte pentru o parte din serviciile în cauză.

7. Se indică dacă prezentarea de variante este autorizată sau nu, în cazul în care acest lucru se cunoaște.

8. Termenul de livrare sau execuție sau durata contractului de servicii și, în măsura în care este posibil, data
începerii.

9. Forma juridică pe care trebuie să o aibă grupul de operatori economici căreia i s-a atribuit contractul, după caz.

10. (a) Termenul pentru primirea cererilor de participare;

(b) Adresa la care se trimit acestea;

(c) Limba sau limbile în care trebuie să fie elaborate.

11. Termenul de expediere a convocărilor la licitație.

12. În cazul în care sunt necesare, depozite sau garanții cerute.

13. Principalele modalități de finanțare și plată și trimiterile la dispozițiile care le reglementează.
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14. Informații referitoare la situația operatorului economic și condițiile minime de natură economică și tehnică pe
care trebuie să le îndeplinească.

15. Criteriile menționate la articolul 55 care vor fi utilizate în cursul atribuirii contractului:
„prețul cel mai mic” sau „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”. Se menționează criteriile
care reprezintă oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, precum și ponderea acestora sau, după
caz, ordinea importanței criteriilor respective, în cazul în care nu apar în caietele de sarcini sau nu vor fi indicate
în convocarea la licitație.

16. Condițiile speciale la care este supusă realizarea contractului, după caz.

17. Trimiterea la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunțului periodic sau a anunțului de publicare
a acestui anunț privind profilul cumpărătorului la care se referă contractul, după caz.

18. Numele și adresa organismului competent pentru procedurile privind căi de atac și, după caz, de mediere.
Informații precise referitoare la termenele pentru introducerea căilor de atac sau, în cazul în care este nevoie,
numele, adresa, numărul de telefon, numărul de fax sau adresa de poștă electronică ale departamentului de la
care se pot obține informațiile respective.

19. Data expedierii anunțului de către entitatea contractantă.

20. Data primirii anunțului de către Oficiul pentru Publicații Oficiale al Comunităților Europene (trebuie furnizată
de oficiul respectiv).

21. Orice alte informații pertinente.

C. PROCEDURI NEGOCIATE

1. Numele, adresa, adresa telegrafică, adresa electronică, numărul de telefon, numărul de telex și de fax ale entității
contractante.

2. După caz, se precizează dacă contractul este rezervat pentru ateliere protejate sau dacă realizarea acestuia este
rezervată în cadrul programelor de muncă protejată.

3. Natura contractului (livrare de bunuri, lucrări sau servicii; după caz, se precizează dacă este un acord-cadru).

Categoria serviciului în sensul anexei XVII A sau XVII B și descrierea acestuia [numărul (numerele) de referință
din nomenclatură].

După caz, se precizează dacă sunt solicitate oferte pentru achiziții, leasing, locațiune, locație-vânzare sau orice
combinații ale acestora.

4. Locul livrării, locul executării sau al prestării serviciului.

5. Pentru livrările de bunuri și lucrări:

(a) Natura și cantitatea bunurilor ce urmează să fie livrate [numărul (numerele) de referință din nomenclatură],
inclusiv opțiunile pentru achiziționări complementare și, în cazul în care este posibil, termenul estimat
pentru exercitarea opțiunilor respective, precum și numărul eventual de reînnoiri ale contractului. De
asemenea, în cazul unei serii de contracte care se pot reînnoi, în cazul în care se poate, să se indice calendarul
provizoriu al convocărilor la licitație ulterioare pentru produsele cerute sau natura și amploarea prestațiilor
și caracteristicile generale ale lucrării [numărul (numerele) de referință din nomenclatură];

(b) Indicarea posibilității ca furnizorii să prezinte oferte pentru o parte sau toate mărfurile solicitate.

În cazul în care, pentru contractele de lucrări, lucrarea sau contractul se împart în mai multe loturi, ordinul
de mărime al diferitelor loturi și posibilitatea de a prezenta oferta pentru unul, pentru câteva sau pentru toate
loturile;

(c) Pentru contractele de lucrări, informații referitoare la scopul lucrării sau al contractului, în cazul în care
acesta din urmă include și elaborarea proiectelor.
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6. Pentru servicii:

(a) Natura și cantitatea serviciilor ce urmează să fie furnizate, inclusiv opțiunile pentru achiziții complementare
și, în cazul în care este posibil, termenul estimat pentru exercitarea opțiunilor respective, precum și numărul
eventual de reînnoiri ale contractului. De asemenea, în cazul unei serii de contracte care se pot reînnoi, în

cazul în care se poate, să se indice calendarul provizoriu al convocărilor la licitație ulterioare pentru serviciile
cerute;

(b) Se indică dacă, în temeiul actelor cu putere de lege sau al actelor administrative, executarea serviciului
respectiv este rezervată unei anumite profesii;

(c) Trimiterea la actele cu putere de lege sau actele administrative;

(d) Se indică dacă este necesar sau nu ca persoanele juridice să specifice numele și calificările profesionale ale
personalului care va răspunde de executarea serviciului;

(e) Indicarea posibilității ca furnizorii de servicii să prezinte oferte pentru o parte din serviciile în cauză.

7. Se indică dacă prezentarea de variante este autorizată sau nu, în cazul în care acest lucru se cunoaște.

8. Termenul de livrare sau execuție sau durata contractului de servicii și, în măsura în care este posibil, data
începerii.

9. Forma juridică pe care trebuie să o ia grupul de operatori economici căreia i s-a atribuit contractul, după caz.

10. (a) Data limită pentru primirea cererilor de participare;

(b) Adresa la care se trimit acestea;

(c) Limba sau limbile în care trebuie să fie elaborate.

11. După caz, depozite sau garanții cerute.

12. Principalele modalități de finanțare și plată și trimiterile la dispozițiile care le reglementează.

13. Informații referitoare la situația proprie operatorului economic și condițiile minime de natură economică și
tehnică pe care trebuie să le îndeplinească.

14. Criteriile menționate la articolul 54 care vor fi utilizate în cursul atribuirii contractului:
„prețul cel mai mic” sau „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”. Se menționează criteriile
care reprezintă oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, precum și ponderea acestora sau, după
caz, ordinea importanței criteriilor respective, în cazul în care nu apar în caietele de sarcini sau nu vor fi indicate
în invitația la negociere.

15. Numele și adresele operatorilor economici pe care entitatea contractantă i-a selectat deja, după caz.

16. Data (datele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, după caz.

17. Condițiile speciale la care este supusă realizarea contractului, după caz.

18. Trimiterea la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunțului periodic sau a anunțului de publicare
a acestui anunț privind profilul cumpărătorului la care se referă contractul, după caz.

19. Numele și adresa organismului competent pentru procedurile privind căile de atac și, după caz, de mediere.
Informații precise referitoare la termenele pentru introducerea căilor de atac sau, în cazul în care este nevoie,
numele, adresa, numărul de telefon, numărul de fax sau adresa de poștă electronică ale departamentului de la
care se pot obține informațiile respective.

20. Data expedierii anunțului de către entitatea contractantă.

21. Data primirii anunțului de către Oficiul pentru Publicații Oficiale al Comunităților Europene (trebuie furnizată
de oficiul respectiv).

22. Orice alte informații pertinente.
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D. ANUNȚ SIMPLIFICAT DE CONTRACT, DESTINAT UTILIZĂRII ÎNTR-UN SISTEM DE ACHIZIȚIONARE
DINAMIC (1)

1. Țara entității contractante.

2. Numele și adresa de poștă electronică a entității contractante.

3. Trimiterea spre publicare a anunțului referitor la contracte privind sistemul de achiziții dinamic.

4. Adresa de poștă electronică de la care se pot procura caietul de sarcini și documentele complementare referitoare
la sistemul de achiziții dinamic.

5. Obiectul contractului: descrierea cu ajutorul numărului (numerelor) de referință din nomenclatura CPV și
cantitatea sau amploarea contractului ce urmează să fie atribuit.

6. Termenul pentru prezentarea ofertelor orientative.

(1) În vederea admiterii în sistem pentru a putea participa ulterior la convocarea la licitația pentru un anumit contract.
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ANEXA XIV

INFORMAȚII CARE TREBUIE INCLUSE ÎN ANUNȚURILE PRIVIND EXISTENȚA UNUI SISTEM DE
CALIFICARE

1. Numele, adresa, adresa telegrafică, adresa electronică, numărul de telefon, numărul de telex și de fax ale entității
contractante.

2. După caz, se precizează dacă contractul este rezervat pentru ateliere protejate sau dacă realizarea acestuia este
rezervată în cadrul programelor de muncă protejată.

3. Obiectul sistemului de calificare [descrierea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor sau a categoriilor acestora care
trebuie să fie achiziționate prin intermediul sistemului - numărul (numerele) de referință din nomenclatură].

4. Condițiile pe care ar trebui să le îndeplinească operatorii economici având în vedere calificarea acestora conform
sistemului și metodele prin care se va verifica fiecare din aceste condiții. În cazul în care descrierea acestor
condiții și a metodelor de verificare este voluminoasă și se bazează pe documente accesibile operatorilor
economici interesați, sunt suficiente un rezumat al principalelor condiții și metode și o trimitere la documentele
respective.

5. Durata de valabilitate a sistemului de calificare și formalitățile pentru reînnoirea acestuia.

6. Menționarea faptului că anunțul servește ca mijloc de convocare la licitație.

7. Adresa de la care se pot obține informații și documente complementare referitoare la sistemul de calificare [în
cazul în care este alta decât adresele menționate la punctul (1)].

8. Numele și adresa organismului competent pentru procedurile privind căi de atac și, după caz, de mediere.
Informații precise referitoare la termenele pentru introducerea căilor de atac sau, în cazul în care este nevoie,
numele, adresa, numărul de telefon, numărul de fax și adresa de poștă electronică ale serviciului de la care se
pot obține informațiile respective.

9. În cazul în care se cunosc, criteriile menționate la articolul 55 care vor fi utilizate în cursul atribuirii contractului:
„prețul cel mai mic” sau „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”. Se menționează criteriile
care reprezintă oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, precum și ponderea acestora sau, după
caz, ordinea importanței criteriilor respective, în cazul în care nu apar în caietele de sarcini sau nu vor fi indicate
în convocarea la licitație sau negociere.

10. Orice alte informații pertinente.
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ANEXA XV A

INFORMAȚII CARE TREBUIE INCLUSE ÎN ANUNȚURILE ORIENTATIVE PERIODICE

I. RUBRICILE CARE TREBUIE COMPLETATE ÎN TOATE SITUAȚIILE

1. Numele, adresa, adresa telegrafică, adresa electronică, numărul de telefon, numărul de telex și de fax ale
entității contractante sau ale serviciului de la care se pot obține informații suplimentare.

2. (a) Pentru contractele de livrare de bunuri: natura și cantitatea sau valoarea serviciilor sau produselor ce
urmează să fie furnizate [numărul (numerele) de referință din nomenclatură];

(b) Pentru contractele de lucrări: natura și amploarea prestărilor, caracteristicile generale ale lucrării sau
loturile reprezentative pentru lucrare [numărul (numerele) de referință din nomenclatură];

(c) Pentru contractele de servicii: achiziționarea tuturor serviciilor prevăzute în categoriile enumerate la
anexa XII A [numărul (numerele) de referință din nomenclatură].

3. Data expedierii anunțului sau a expedierii anunțului de publicare a acestui anunț privind profilul
cumpărătorului.

4. Data primirii anunțului de către Oficiul pentru Publicații Oficiale al Comunităților Europene (trebuie
furnizată de oficiul respectiv).

5. Orice alte informații pertinente.

II. INFORMAȚIILE CARE AR TREBUI SĂ FIE FURNIZATE ÎNMODOBLIGATORIU ÎN CAZUL ÎN CARE ANUNȚUL
SE UTILIZEAZĂ CA MIJLOC DE CONVOCARE LA LICITAȚIE SAU ACESTA PERMITE REDUCEREA
TERMENELOR DE PRIMIRE A OFERTELOR

6. Menționarea faptului că este necesar ca furnizorii interesați să comunice entității interesul lor pentru
contract sau contracte.

7. După caz, se precizează dacă oferta este rezervată pentru ateliere protejate sau dacă realizarea sa este
rezervată în cadrul programelor de muncă protejată.

8. Termenul pentru primirea cererilor de convocare la licitație sau la negociere.

9. Natura și cantitatea bunurilor ce urmează să fie furnizate sau natura lucrării sau categoria serviciului în
sensul anexei XVII A cu descrierea respectivă, precizând în cazul în care este avut în vedere unul sau mai
multe acorduri-cadru, inclusiv opțiunile pentru achiziții complementare și timpul disponibil estimat pentru
exercitarea opțiunilor respective, precum și numărul eventual de reînnoiri ale contractului. De asemenea,
în cazul unei serii de contracte care se pot reînnoi, în cazul în care se poate, să se indice calendarul provizoriu
al convocărilor la licitație ulterioare.

10. Se precizează dacă sunt implicate achiziții, leasing, locațiune, locație-vânzare sau orice combinații ale
acestora.

11. Termenul de livrare sau execuție sau durata contractului de servicii și, în măsura în care este posibil, data
începerii.

12. Adresa la care întreprinderile interesate își pot manifesta interesul în scris.

Termenul pentru primirea manifestării interesului.

Limba sau limbile autorizate pentru prezentarea candidaturilor sau ofertelor.

13. Condițiile economice și tehnice și garanțiile financiare și tehnice cerute furnizorilor.

14. (a) Data estimată pentru inițierea procedurilor de atribuire a contractului sau contractelor (în cazul în care
se cunoaște);

(b) Tipul procedurii de atribuire (restrânsă sau negociată);

(c) Detalii privind valoarea și modalitățile de plată a sumei ce trebuie să fie plătită pentru obținerea
documentelor referitoare la consultare.
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15. Condițiile speciale la care este supusă realizarea contractului, după caz.

16. Numele și adresa organismului competent pentru procedurile privind căile de atac și, după caz, de mediere.
Informații precise referitoare la termenele pentru introducerea căilor de atac sau, în cazul în care este nevoie,
numele, adresa, numărul de telefon, numărul de fax sau adresa de poștă electronică ale departamentului de
la care se pot obține informațiile respective.

17. În cazul în care se cunosc, criteriile menționate la articolul 55 care se vor utiliza în cursul atribuirii
contractului: „prețul cel mai mic” sau „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”. Se
menționează criteriile care reprezintă oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, precum și
ponderea acestora sau, după caz, ordinea importanței criteriilor respective, în cazul în care nu apar în
caietele de sarcini sau nu vor fi indicate în invitația pentru confirmarea interesului menționat la articolul 47
alineatul (5) sau în convocarea la licitație sau negociere.
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ANEXA XV B

INFORMAȚII CARE TREBUIE INCLUSE ÎN ANUNȚURILE PRIVIND PUBLICAREA UNUI ANUNȚ
PERIODIC DESPRE PROFILUL UNUI CUMPĂRĂTOR, CARE NU SE UTILIZEAZĂ CA MIJLOC DE

CONVOCARE LA LICITAȚIE

1. Țara entității contractante

2. Numele entității contractante

3. Adresa de Internet a „profilului cumpărătorului” (URL)

4. Numărul (numerele) de referință din nomenclatura CPV
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ANEXA XVI

INFORMAȚII CARE TREBUIE INCLUSE ÎN ANUNȚUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR

I. Informațiile pentru publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (1)

1. Numele și adresa entității contractante.

2. Natura contractului [bunuri, lucrări sau servicii și numărul (numerele) de referință din nomenclatură; se
precizează dacă acesta este un acord-cadru].

3. Cel puțin un rezumat despre natura și cantitatea produselor, lucrărilor sau serviciilor furnizate.

4. (a) Forma convocării la licitație (anunțul privind existența unui sistem de calificare; anunțul periodic;
solicitarea de oferte);

(b) Menționarea publicării anunțului în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(c) Pentru contractele atribuite fără o convocare la licitație prealabilă, se specifică dispozițiile în cauză
ale articolului 39 alineatul (3) sau articolului 31.

5. Procedura de atribuire (deschisă, restrânsă sau negociată).

6. Numărul de oferte primite.

7. Data atribuirii contractului.

8. Prețul plătit pentru achizițiile de oportunitate realizate în conformitate cu articolul 39 alineatul (3) litera (j).

9. Numele și adresa operatorului sau operatorilor economici.

10. Statul în care contractul este sau poate fi subcontractat, după caz.

11. Prețul plătit sau prețurile celei mai mari și celei mai mici oferte care au fost luate în considerare la atribuirea
contractului.

12. Numele și adresa organismului competent pentru procedurile privind căile de atac și, după caz, de mediere.
Informații precise referitoare la termenele pentru introducerea căilor de atac sau, în cazul în care este nevoie,
numele, adresa, numărul de telefon, numărul de fax sau adresa de poștă electronică ale departamentului de
la care se pot obține informațiile respective.

13. Informații facultative:

— valoarea și partea din contract care este sau poate fi subcontractată către terți,

— criteriile de atribuire a contractului.

II. Informații ce nu sunt prevăzute pentru publicare

14. Numărul contractelor atribuite (în cazul în care o atribuire s-a împărțit între mai mulți furnizori).

15. Valoarea fiecărui contract atribuit.

16. Țara de origine a produsului sau serviciului (origine comunitară sau origine necomunitară; pentru aceasta
din urmă, detalierea pe țări terțe).

17. Criteriile de atribuire utilizate (oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic; prețul cel mai mic).

(1) Informațiile de la rubricile 6, 9 și 11 sunt considerate informații care nu sunt destinate să fie publicate, în cazul în care entitatea
care atribuie contractul consideră că publicarea acestora ar putea aduce atingere unui interes comercial sensibil.

92 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 06/vol. 8



18. Contractul a fost atribuit ofertantului care a oferit o variantă în temeiul articolului 36 alineatul (1)?

19. Au fost excluse oferte datorită faptului că erau anormal de scăzute, în conformitate cu articolul 57?

20. Data transmiterii anunțului de către entitatea contractantă.

21. Pentru contractele având ca obiect servicii enumerate la anexa XVII B, acordul entității contractante pentru
publicarea anunțului [articolul 43 alineatul (4)].
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ANEXA XVII A (1)

SERVICII ÎN SENSUL ARTICOLULUI 31

Nr. categoriei Denumirea serviciilor Nr. de referință
CPC (1) Nr. de referință CPV

1 Servicii de întreținere și reparații 6112, 6122, 633,
886

De la 50100000 până la 50982000
(cu excepția 50310000 până la 50324200 și 50116510-9,
50190000-3, 50229000-6, 50243000-0)

2 Servicii de transporturi terestre (2), inclusiv serviciile
efectuate cu vehicule blindate și serviciile curier, cu
excepția transporturilor poștale

712 (cu excepția
71235), 7512,
87304

De la 60112000-6 până la 60129300-1
(cu excepția 60121000 până la 60121600, 60122200-1,
60122230-0)
și de la 64120000-3 până la 64121200-2

3 Servicii de transport aerian de călători și mărfuri, cu
excepția transportului poștal

73 (cu excepția
7321)

De la 62100000-3 până la 62300000-5
(cu excepția 62121000-6, 62221000-7)

4 Transporturi poștale terestre și aeriene (2) 71235, 7321 60122200-1, 60122230-0
62121000-6, 62221000-7

5 Servicii de telecomunicații 752 De la 64200000-8 până la 64228200-2,
72318000-7
și de la 72530000-9 până la 72532000-3

6 Servicii financiare:
(a) Servicii de asigurări
(b) Servicii bancare și de investiții (3)

ex 81, 812, 814 De la 66100000-1 până la 66430000-3 și
de la 67110000-1 până la 67262000-1 (3)

7 Servicii informatice și servicii conexe 84 De la 50300000-8 până la 50324200-4,
de la 72100000-6 până la 72591000-4
(cu excepția 72318000-7 și de la 72530000-9 până la
72532000-3)

8 Servicii de cercetare și dezvoltare (4) 85 De la 73000000-2 până la 73300000-5
(cu excepția 73200000-4, 73210000-7, 7322000-0)

9 Servicii de contabilitate și audit și de ținere a regis-
trelor

862 De la 74121000-3 până la 74121250-0

10 Servicii de studii de piață și de sondare a opiniei
publice

864 De la 74130000-9 până la 74133000-0 și
74423100-1, 74423110-4

11 Servicii de consultanță în administrare și servicii
conexe (5)

865, 866 De la 73200000-4 până la 73220000-0,
de la 74140000-2 până la 74150000-5
(cu excepția 74142200-8)
și 74420000-9, 74421000-6,
74423000-0, 74423200-2,
74423210-5, 74871000-5,
93620000-0

(1) Nomenclatura CPC (versiunea provizorie), utilizată pentru definirea domeniului de aplicare al Directivei 93/38/CEE privind contractele de servicii.
(2) Cu excepția serviciilor de transporturi feroviare specificate la categoria 18.
(3) Cu excepția serviciilor financiare referitoare la emiterea, vânzarea, achiziția sau transferul de titluri sau alte instrumente financiare și serviciile băncilor centrale. De asemenea,
nu sunt incluse: serviciile care implică achiziționarea sau închirierea, prin orice mijloace financiare, a terenului, a clădirilor existente sau a oricărei proprietăți imobiliare sau
cele referitoare la drepturile asupra acestora; cu toate acestea, serviciile financiare prestate concomitent cu, înainte sau după contractul de preluare sau închiriere, sub orice
formă, se supun prezentei directive.

(4) Cu excepția serviciilor de cercetare și dezvoltare, altele decât cele în care beneficiile aparțin exclusiv autorității contractante pentru uz propriu în exercitarea propriilor activități,
cu condiția ca serviciul prestat să fie remunerat în întregime de autoritatea contractantă.

(5) Cu excepția serviciilor de arbitraj și conciliere.

(1) În cazul unor diferențe de interpretare între CPV și CPC, se aplică nomenclatura CPC.
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Nr. categoriei Denumirea serviciilor Nr. de referință
CPC (1) Nr. de referință CPV

12 Servicii de arhitectură; servicii de inginerie și servicii
integrate de inginerie; servicii de urbanism și arhi-
tectură peisagistică; servicii de consultanță științifică
și tehnică conexe; servicii de încercări și analize teh-
nice

867 De la 74200000-1 până la 74276400-8 și
de la 74310000-5 până la 74323100-0 și 74874000-6

13 Servicii de publicitate 871 De la 74400000-3 până la 74422000-3
(cu excepția 74420000-9 și 74421000-6)

14 Servicii de asigurare a curățeniei clădirilor și servicii
de administrare a proprietăților

874, 82201 până la
82206

De la 70300000-4 până la 70340000-6 și
de la 74710000-9 până la 74760000-4

15 Servicii de publicare și tipărire contra plată sau pe
bază de contract

88442 De la 78000000-7 până la 78400000-1

16 Servicii de canalizare și de evacuare a gunoiului;
servicii de asanare și servicii similare

94 De la 90100000-8 până la 90320000-6 și
50190000-3, 50229000-6,
50243000-0

(1) Nomenclatura CPC (versiunea provizorie), utilizată pentru definirea domeniului de aplicare al Directivei 93/38/CEE privind contractele de servicii.
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ANEXA XVII B

SERVICII ÎN SENSUL ARTICOLULUI 32

Nr. categoriei Denumirea serviciilor Nr. de referință CPC Nr. de referință CPV

17 Servicii hoteliere și de restaurante 64 De la 55000000-0 până la 55524000-9 și
de la 93400000-2 până la 93411000-2

18 Servicii de transporturi feroviare 711 60111000-9 și
de la 60121000-2 până la 60121600-8

19 Servicii de transport pe apă 72 De la 61000000-5 până la 61530000-9 și
de la 63370000-3 până la 63372000-7

20 Servicii anexe și auxiliare de transporturi 74 62400000-6, 62440000-8,
62441000-5, 62450000-1,
de la 63000000-9 până la 63600000-5
(cu excepția 63370000-3, 63371000-0,
63372000-7) și
74322000-2, 93610000-7

21 Servicii juridice 861 De la 74110000-3 până la 74114000-1

22 Servicii de plasare și furnizare de
personal (1)

872 De la 74500000-4 până la 74540000-6
(cu excepția 74511000-4) și
de la 95000000-2 până la 95140000-5

23 Servicii de anchetare și securitate, cu excep-
ția serviciilor efectuate cu vehicule blindate

873 (cu excepția 87304) De la 74600000-5 până la 74620000-1

24 Servicii de educație și formare profesională 92 De la 80100000-5 până la 80430000-7

25 Servicii sanitare și sociale 93 74511000-4
și de la 85000000-9 până la 85323000-9 (cu excepția
85321000-5 și 85322000-2)

26 Servicii recreative, culturale și sportive 96 De la 74875000-3 până la 74875200-5 și
de la 92000000-1 până la 92622000-7
(cu excepția 92230000-2)

27 Alte servicii

(1) Cu excepția contractelor de muncă.
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ANEXA XVIII

INFORMAȚII CARE TREBUIE INCLUSE ÎN ANUNȚURILE PRIVIND CONCURSURILE DE PROIECTE

1. Numele, adresa, adresa electronică, numerele de telefon, fax, telegraf și de telex ale autorității contractante și ale
serviciului de la care se pot obține documente complementare.

2. Descrierea proiectului [numărul (numerele) de referință din nomenclatură].

3. Tipul de concurs: deschis sau restrâns.

4. Pentru concursurile deschise: termenul pentru depunerea proiectelor.

5. Pentru concursurile restrânse:

(a) numărul participanților avuți în vedere sau intervalul acestui număr;

(b) numele participanților deja selectați, după caz;

(c) criteriile de selecție a participanților;

(d) termenul de primire a cererilor de participare.

6. După caz, se specifică dacă participarea este rezervată unei anumite profesii.

7. Criteriile ce urmează să fie aplicate la evaluarea proiectelor.

8. După caz, numele membrilor juriului care au fost selectați.

9. Se specifică în cazul în care decizia juriului este obligatorie pentru entitatea contractantă.

10. După caz, numărul și valoarea primelor.

11. După caz, detalii despre plata tuturor participanților.

12. Se specifică dacă autorii proiectelor premiate sunt autorizați să primească contracte complementare.

13. Numele și adresa organismului competent pentru procedurile privind căile de atac și, după caz, de mediere.
Informații precise referitoare la termenele pentru introducerea căilor de atac sau, în cazul în care este nevoie,
numele, adresa, numărul de telefon, numărul de fax sau adresa de poștă electronică ale serviciului de la care se
pot obține informațiile respective.

14. Data expedierii anunțului.

15. Data primirii anunțului de către Oficiul pentru Publicații Oficiale al Comunităților Europene.

16. Orice alte informații pertinente.
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ANEXA XIX

INFORMAȚII CARE TREBUIE INCLUSE ÎN ANUNȚURILE PRIVIND REZULTATELE CONCURSURILOR
DE PROIECTE

1. Numele, adresa, numerele de telefon, telegraf, fax și de telex ale autorităților contractante.

2. Descrierea proiectului [numărul (numerele) de referință din nomenclatură].

3. Numărul total de participanți.

4. Numărul de participanți străini.

5. Câștigătorul (câștigătorii) concursului.

6. În cazul în care este cazul, prima (primele).

7. Alte informații.

8. Trimitere la anunțul de concurs.

9. Numele și adresa organismului competent pentru procedurile privind căile de atac și, după caz, de mediere.
Informații precise referitoare la termenele pentru introducerea căilor de atac sau, în cazul în care este nevoie,
numele, adresa, numărul de telefon, numărul de fax sau adresa de poștă electronică ale serviciului de la care se
pot obține informațiile respective.

10. Data expedierii anunțului.

11. Data primirii anunțului de către Oficiul pentru Publicații Oficiale al Comunităților Europene.
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ANEXA XX

DETALII REFERITOARE LA PUBLICARE

1. Publicarea anunțurilor

(a) Unitățile contractante trebuie să trimită anunțurile menționate la articolele 41, 42, 43 și 63 la Oficiul pentru
Publicații Oficiale al Comunităților Europene în forma prevăzută de Directiva 2001/78/CE a Comisiei din
13 septembrie 2001 de modificare a anexei IV la Directiva 93/36/CEE a Consiliului, a anexelor IV, V și VI
la Directiva 93/37/CEE a Consiliului, a anexelor III și IV la Directiva 92/50/CEE a Consiliului, modificată de
Directiva 97/52/CE și a anexelor XII-XV, XVII și XVIII la Directiva 93/38/CEE a Consiliului, modificată de
Directiva 98/4/CE (directivă privind utilizarea formularelor standard pentru publicarea anunțurilor referitoare
la contractele publice) (1). De asemenea, anunțurile orientative periodice menționate la articolul 41
alineatul (1), publicate pentru un profil de cumpărător menționate la alineatul (2) litera (b), trebuie să respecte
formatul menționat, precum și anunțul care anunță această publicare.

(b) Oficiul pentru Publicații Oficiale al Comunităților Europene sau entitățile contractante trebuie să publice
anunțurile menționate la articolele 41, 42, 43 și 63 în cazul unui anunț orientativ periodic publicat pentru
un profil de cumpărător în conformitate cu articolul 41 alineatul (1).

În afară de aceasta, autoritățile contractante trebuie să publice informațiile respective pe Internet pentru un
„profil de cumpărător” specificat la punctul (2) litera (b).

(c) Oficiul pentru Publicații Oficiale al Comunităților Europene transmite autorității contractante confirmarea
menționată la articolul 44 alineatul (7).

2. Publicarea informațiilor complementare sau suplimentare

(a) Entitățile contractante sunt încurajate să publice în întregime caietul de sarcini și documentele complementare
pe Internet;

(b) Profilul cumpărătorului poate conține anunțuri orientative periodice menționate la articolul 41 alineatul (1),
informații privind convocările curente la licitații, achizițiile programate, contractele încheiate, procedurile
anulate și orice alte informații generale utile, cum ar fi un punct de contact, un număr de telefon sau de fax,
o adresă poștală sau de poștă electronică.

3. Formatul și procedurile pentru transmiterea electronică a anunțurilor

Formatul și modalitățile pentru transmiterea electronică a anunțurilor sunt accesibile la adresa de Internet
„http://simap.eu.int”

(1) JO L 285, 29.10.2001, p. 1 și JO L 214, 9.8.2002. p. 1.
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ANEXA XXI

DEFINIREA ANUMITOR CERINȚE TEHNICE

În sensul prezentei directive:

1. (a) „cerință tehnică”, pentru contracte de bunuri sau servicii, reprezintă o cerință dintr-un document care descrie
caracteristicile necesare ale unui produs sau serviciu, ca nivelele calității, nivelele de performanță în raport cu
mediul înconjurător, concepția pentru toate utilizările (inclusiv posibilitatea de acces pentru persoanele cu
handicap) și evaluarea conformității, a performanței, utilizarea produsului, securitatea și dimensiunile, inclusiv
cerințele aplicabile produsului referitoare la denumirea sub care se vinde acesta, terminologia, simbolurile,
încercările și metodele de încercare, ambalarea, marcarea și etichetarea, instrucțiunile de utilizare, tehnologiile
și metodele de producție și procedurile de evaluare a conformității;

(b) „cerințe tehnice”, pentru contracte de lucrări, reprezintă totalitatea cerințelor tehnice conținute în special în
caietele de sarcini, ce definesc caracteristicile necesare ale unui material, ale unui produs sau ale unei livrări,
care permit caracterizarea acestora, astfel încât să corespundă utilizării destinate de către unitatea contractantă.
Aceste caracteristici conțin nivele de performanță în raport cu mediul înconjurător, concepția pentru toate
utilizările (inclusiv posibilitatea de acces pentru persoanele cu handicap) și evaluarea conformității, proprietății
forței de muncă, securitatea și dimensiunile, inclusiv procedurile referitoare la asigurarea calității,
terminologia, simbolurile, încercările și metodele de încercare, ambalarea, marcarea și etichetarea,
instrucțiunile de utilizare și tehnologiile și metodele de producție. Acestea mai conțin normele referitoare la
proiectare și stabilirea costurilor, condițiile de încercare, control și recepție pentru lucrările și metodele sau
tehnicile de construcție și toate celelalte condiții tehnice pe care entitatea contractantă le poate stabili, în
conformitate cu reglementările generale sau specifice, referitoare la lucrările terminate și la materialele sau
elementele componente ale acestor lucrări;

2. „standard”: o cerință tehnică aprobată de un organism de standardizare recunoscut pentru aplicații repetate sau
continue, a cărui respectare nu este obligatorie și care poate fi de următoarele tipuri:
— „standard internațional”: un standard adoptat de un organism internațional de standardizare și pus la dispoziția
publicului;

— „standard european”: un standard adoptat de un organism european de standardizare și pus la dispoziția
publicului;

— „standard național”: un standard adoptat de un organism național de standardizare și pus la dispoziția
publicului;

3. „agrement tehnic european”: o evaluare tehnică favorabilă a aptitudinii de utilizare a produsului, ca urmare a
îndeplinirii cerințelor esențiale pentru lucrările de construcții în funcție de caracteristicile intrinseci ale produsului
și de condițiile stabilite de punere în aplicare și utilizare. Agrementul tehnic european este eliberat de un organism
de autorizat în aceste sens de statul membru;

4. „cerințe tehnice comune”: cerințe tehnice elaborate în conformitate cu o procedură recunoscută de statele membre
și care a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

5. „referință tehnică”: orice produs elaborat de organismele europene de standardizare, altul decât standardele
oficiale, conform procedurilor adaptate la evoluția nevoilor pieței.
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ANEXA XXII

TABEL RECAPITULATIV CU TERMENELE PREVĂZUTE LA ARTICOLUL 45

Proceduri deschise

Termenele de primire a ofertelor - fără anunț periodic orientativ

Termen Transmisia elec-
tronică a anun-

țului

Caietul de sar-
cini disponibil
prin mijloace
electronice

Transmisia elec-
tronică plus
caietul de sar-
cini „electronic”

Efectul asupra
alineatului (7)
primul paragraf

Efectul asupra
alineatului (7) al
doilea paragraf

52 45 47 40 nu există nu există

În cazul publicării unui anunț orientativ periodic

A: Termen
în general

Transmisia elec-
tronică a anun-

țului

Caietul de sar-
cini disponibil
prin mijloace
electronice

Transmisia elec-
tronică plus
caietul de sar-
cini „electronic”

Efectul asupra
alineatului (7)
primul paragraf

Efectul asupra
alineatului (7) al
doilea paragraf

36 29 31 24 nu există nu există

B: Termen
minim

Transmisia elec-
tronică a anun-

țului

Caietul de sar-
cini disponibil
prin mijloace
electronice

Transmisia elec-
tronică plus
caietul de sar-
cini „electronic”

Efectul asupra
alineatului (7)
primul paragraf

Efectul asupra
alineatului (7) al
doilea paragraf

22 15 17 10 Termenul de 10
zile se prelun-
gește la 15 de

zile

Termenul de 17
zile se prelun-
gește la 22 de

zile

Proceduri restrânse și negociate

Termenul de primire a cererilor de participare

Termen
general

Transmisia elec-
tronică a anun-

țului

Caietul de sar-
cini disponibil
prin mijloace
electronice

Transmisia elec-
tronică plus
caietul de sar-
cini „electronic”

Efectul asupra
alineatului (8)
primul paragraf

Efectul asupra
alineatului (8) al
doilea paragraf

37 30 nu se aplică
(n.a.)

n.a nu există n.a.
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Termen
minim

Transmisia elec-
tronică a anun-

țului

Caietul de sar-
cini disponibil
prin mijloace
electronice

Transmisia elec-
tronică plus
caietul de sar-
cini „electronic”

Efectul asupra
alineatului (8)
primul paragraf

Efectul asupra
alineatului (8) al
doilea paragraf

22 15 n.a. n.a. nu există n.a.

Termen
minim

Transmisia elec-
tronică a anun-

țului

Caietul de sar-
cini disponibil
prin mijloace
electronice

Transmisia elec-
tronică plus
caietul de sar-
cini „electronic”

Efectul asupra
alineatului (8)
primul paragraf

Efectul asupra
alineatului (8) al
doilea paragraf

15 8 n.a. n.a. Termenul de 8
zile se prelun-
gește la 15 de

zile

n.a.

Termenul pentru primirea ofertelor

A: Termen
în general

Transmisia elec-
tronică a anun-

țului

Caietul de sar-
cini disponibil
prin mijloace
electronice

Transmisia elec-
tronică plus
caietul de sar-
cini „electronic”

Efectul asupra
alineatului (8)
primul paragraf

Efectul asupra
alineatului (8) al
doilea paragraf

24 n.a. 19 n.a. n.a. nu există

B: Termen
minim

Transmisia elec-
tronică a anun-

țului

Caietul de sar-
cini disponibil
prin mijloace
electronice

Transmisia elec-
tronică plus
caietul de sar-
cini „electronic”

Efectul asupra
alineatului (8)
primul paragraf

Efectul asupra
alineatului (8) al
doilea paragraf

10 n.a. 5 n.a. n.a. Termenul de 5
zile se prelun-
gește la 10 de

zile

C: Termen stabi-
lit prin acord

Transmisia elec-
tronică a anun-

țului

Caietul de sar-
cini disponibil
prin mijloace
electronice

Transmisia elec-
tronică plus
caietul de sar-
cini „electronic”

Efectul asupra
alineatului (8)
primul paragraf

Efectul asupra
alineatului (8) al
doilea paragraf

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
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ANEXA XXIII

DISPOZIȚII INTERNAȚIONALE ÎN MATERIE DE DREPTUL MUNCII ÎN SENSUL ARTICOLULUI 59
ALINEATUL (4)

— Convenția nr. 87 privind libertatea de asociere și protecția dreptului de organizare;

— Convenția nr. 98 privind dreptul de organizare și negociere colectivă;

— Convenția nr. 29 privind munca forțată;

— Convenția nr. 105 privind abolirea muncii forțate;

— Convenția nr. 138 privind vârsta minimă de muncă;

— Convenția nr. 111 privind discriminarea (ocuparea forței de muncă și profesie);

— Convenția nr. 100 privind egalitatea remunerației;

— Convenția nr. 182 privind condițiile cele mai grele de muncă pentru minori.
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ANEXA XXIV

CERINȚELE PRIVIND ECHIPAMENTELE PENTRU PRIMIREA ELECTRONICĂ A OFERTELOR,
CERERILOR DE PARTICIPARE, CERERILOR DE CALIFICARE, PRECUM ȘI A PLANURILOR ȘI

PROIECTELOR ÎN CADRUL CONCURSURILOR

Dispozitivele pentru primirea electronică a ofertelor, cererilor de participare, cererilor de calificare, precum și a
planurilor și proiectelor trebuie să garanteze, prin mijloace tehnice și proceduri corespunzătoare, că:

(a) semnăturile electronice referitoare la oferte, cereri de participare și cereri de calificare, precum și la prezentarea
planurilor și proiectelor sunt în conformitate cu dispozițiile de drept intern adoptate în temeiul Directivei
1999/93/CE (1);

(b) pot fi determinate cu precizie ora exactă și data de primire a ofertelor, cererilor de participare și cererilor de
calificare, precum și a prezentării planurilor și proiectelor;

(c) se poate asigura, înmod rezonabil, că, înainte de termenele stabilite, nimeni nu poate avea acces la datele transmise
conform prezentelor cerințe;

(d) în cazul în care nu este respectată această interdicție de acces, ar trebui să existe posibilitatea asigurării că încălcarea
respectivă se poate detecta în mod clar;

(e) numai persoanele autorizate pot stabili sau modifica datele pentru deschiderea datelor documentelor primite;

(f) în diferitele etape ale procesului de calificare, procedurii de atribuire a contractului sau a concursului, accesul la
toate datele prezentate sau la o parte din acestea trebuie să fie posibil, prin urmare, numai prin acțiunea simultană
a persoanelor autorizate;

(g) acțiunea simultană a persoanelor autorizate trebuie să ofere accesul numai la datele transmise după data
specificată;

(h) datele primite și deschise conform prezentelor cerințe trebuie să fie accesibile în continuare numai persoanelor
autorizate să ia cunoștință de acestea.

(1) Directiva 1999/93/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind cadrul comunitar pentru semnături electronice (JO L 13,
19.1.2000, p. 12).
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ANEXA XXV

TERMENE DE TRANSPUNERE ȘI PUNERE ÎN APLICARE

Directiva Termene de transpunere Termene de aplicare

93/38/CEE (JO L 199, 9.8.1993, p. 84) 1.7.1994 Spania: 1.1.1997
Grecia și Portugalia: 1.1.1998

98/4/CE (JO L 101, 1.4.1998, p. 1) 16.2.1999 Grecia și Portugalia: 16.2.2000

06/vol. 8 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 105



ANEXA XXVI

TABEL DE CORESPONDENȚĂ (1)

Prezenta directivă Directiva 93/38/CEE

Articolul 1 alineatul (1) Articolul 1 alineatul (1) prima teză

Articolul 1 alineatul (2) litera (a) Articolul 1 alineatul (4) prima teză Adaptat

Articolul 1 alineatul (2) litera (b) prima teză Articolul 1 alineatul (4) litera (b) prima teză Modificat

Articolul 1 alineatul (2) litera (b) a doua teză Articolul 14 alineatul (10) a doua teză Adaptat

Articolul 1 alineatul (2) litera (c) primul para-
graf

Articolul 1 alineatul (4) litera (a) Adaptat

Articolul 1 alineatul (2) litera (c) al doilea
paragraf

Nou

Articolul 1 alineatul (2) litera (d) primul para-
graf

Articolul 1 alineatul (4) litera (c) prima parte Adaptat

Articolul 1 alineatul (2) litera (d) al doilea
paragraf

Articolul 1 alineatul (4) al doilea paragraf Adaptat

Articolul 1 alineatul (2) litera (d) al treilea
paragraf

Nou

Articolul 1 alineatul (3) litera (a) Nou

Articolul 1 alineatul (3) litera (b) Nou

Articolul 1 alineatul (4) Articolul 1 alineatul (5) Adaptat

Articolul 1 alineatul (5) Nou

Articolul 1 alineatul (6) Nou

Articolul 1 alineatul (7) primul paragraf Articolul 1 alineatul (6), in fine Modificat

Articolul 1 alineatul (7) al doilea paragraf Nou

Articolul 1 alineatul (7) al treilea paragraf Articolul 1 alineatul (6) prima teză Adaptat

Articolul 1 alineatul (8) Nou

Articolul 1 alineatul (9) literele (a)-(c) Articolul 1 alineatul (7) Adaptat

Articolul 1 alineatul (10) Articolul 1 alineatul (16) Adaptat

Articolul 1 alineatul (11) Nou

Articolul 1 alineatul (12) Nou

Articolul 1 alineatul (13) Nou

Articolul 1 alineatul (14) și alineatul (15) Eliminat

Articolul 2 alineatul (1) litera (a) Articolul 1 alineatul (1)

Articolul 2 alineatul (1) litera (b) Articolul 1 alineatul (2)

(1) „Adaptat” indică faptul că dispoziția în cauză a fost reformulată, fără să se modifice domeniul de aplicare al directivei abrogate.
Modificările domeniului de aplicare al dispozițiilor directivei abrogate sunt indicate prin cuvântul „modificat”.
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Prezenta directivă Directiva 93/38/CEE

Articolul 2 alineatul (2) Articolul 2 alineatul (1) Adaptat

Articolul 2 alineatul (3) Articolul 2 alineatul (3) Modificat

Articolul 3 alineatul (1) Articolul 2 alineatul (2) litera (a) punctul (iii) Adaptat

Articolul 3 alineatul (2) Articolul 2 alineatul (5) litera (b) Adaptat

Articolul 3 alineatul (3) Articolul 2 alineatul (2) litera (a) punctul (ii) Adaptat

Articolul 3 alineatul (4) Articolul 2 alineatul (5) litera (a) Adaptat

Articolul 4 alineatul (1) Articolul 2 alineatul (2) litera (a) punctul (i) Adaptat

Articolul 4 alineatul (2) Articolul 6 alineatul (2) Adaptat

Articolul 4 alineatul (3) Articolul 2 alineatul (5) litera (a) Adaptat

Articolul 5 alineatul (1) Articolul 2 alineatul (2) litera (c) Modificat

Articolul 5 alineatul (2) Articolul 2 alineatul (4) Modificat

Articolul 6 Nou

Articolul 7 Articolul 2 alineatul (2) litera (b)

Articolul 2 alineatul (2) litera (d) Eliminat

Articolul 8 Articolul 2 alineatul (6) Modificat

Articolul 9 Nou

Articolul 10 Articolul 4 alineatul (2) Modificat

Articolul 11 alineatul (1) primul paragraf Articolul 33 alineatul (2)

Articolul 11 alineatul (1) al doilea paragraf Articolul 33 alineatul (3) Modificat

Articolul 11 alineatul (2) Articolul 33 alineatul (1) Modificat

Articolul 12 Articolul 42a

Articolul 13 alineatul (1) Articolul 4 alineatul (3)

Articolul 13 alineatul (2) Articolul 4 alineatul (4) Modificat

Articolul 14 Articolul 5

Articolul 15 Nou

Articolul 16 Articolul 14 alineatul (1) Modificat

Articolul 17 alineatul (1) Articolul 14 alineatul (2) și alineatul (6) Modificat

Articolul 17 alineatul (2) Articolul 14 alineatul (13) Adaptat

Articolul 17 alineatul (3) Articolul 14 alineatul (9) Modificat

Articolul 17 alineatul (4) Articolul 14 alineatul (11) Adaptat
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Articolul 17 alineatul (5) Articolul 14 alineatul (12) Adaptat

Articolul 17 alineatul (6) litera (a) primul
paragraf

Articolul 14 alineatul (10) a treia teză Modificat

Articolul 17 alineatul (6) litera (a) al doilea
paragraf

Articolul 14 alineatul (10) al doilea paragraf
a doua teză

Adaptat

Articolul 17 alineatul (6) litera (a) al treilea
paragraf

Articolul 14 alineatul (10) al doilea paragraf
a treia teză

Modificat

Articolul 17 alineatul (6) litera (b) primul
paragraf

Articolul 14 alineatul (10) al doilea paragraf
prima teză

Modificat

Articolul 17 alineatul (6) litera (b) al doilea
paragraf

Articolul 14 alineatul (10) al doilea paragraf
a doua teză

Adaptat

Articolul 17 alineatul (6) litera (b) al treilea
paragraf

Nou

Articolul 17 alineatul (7) Articolul 14 alineatul (7) Modificat

Articolul 17 alineatul (8) Articolul 14 alineatul (8)

Articolul 17 alineatul (9) Articolul 14 alineatul (4) Modificat

Articolul 17 alineatul (10) Articolul 14 alineatul (3) Modificat

Articolul 17 alineatul (11) Articolul 14 alineatul (5)

Articolul 18 Nou

Articolul 19 Articolul 7

Articolul 20 Articolul 6 alineatele (1) și (3) Adaptat

Articolul 21 Articolul 10

Articolul 22 alineatul (a) Articolul 12 alineatul (1) Modificat

Articolul 22 alineatul (b) Articolul 12 alineatul (2)

Articolul 22 alineatul (c) Articolul 12 alineatul (3)

Articolul 23 alineatul (1) Articolul 1 alineatul (3)

Articolul 23 alineatul (2) Articolul 13 alineatul (1) primul paragraf
literele (a) și (b)

Modificat

Articolul 23 alineatul (3) primul paragraf
litera (a)

Articolul 13 alineatul (1) primul paragraf in
fine

Modificat

Articolul 23 primul paragraf literele (b) și (c) Nou

Articolul 23 alineatul (3) al doilea paragraf Nou

Articolul 23 alineatul (3) al treilea paragraf Articolul 13 alineatul (1) al doilea paragraf Modificat

Articolul 23 alineatul (4) litera (a) Articolul 13 alineatul (1) primul paragraf
litera (b)

Modificat

Articolul 23 alineatul (4) litera (b) Nou

Articolul 23 alineatul (4) in fine Nou
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Articolul 23 alineatul (5) Articolul 13 alineatul (2) Modificat

Articolul 24 litera (a) Articolul 1 alineatul (4) litera (c) punctul (i)

Articolul 24 litera (b) Articolul 1 alineatul (4) litera (c) punctul (iii)

Articolul 24 litera (c) Articolul 1 alineatul (4) litera (c) punctul (iv) Modificat

Articolul 24 litera (d) Articolul 1 alineatul (4) litera (c) punctul (v)

Articolul 24 litera (e) Articolul 1 alineatul (4) litera (c) punctul (vi)

Articolul 1 alineatul (4) litera (c) punctul (ii)
și anexa XVI A, nota de subsol 2

Eliminat

Articolul 25 Articolul 11 Modificat

Articolul 26 litera (a) Articolul 9 alineatul (1) litera (a) Adaptat

Articolul 26 litera (b) Articolul 9 alineatul (1) litera (b) Adaptat

Articolul 9 alineatul (2) Eliminat

Articolul 3 alineatul (1) Eliminat

Articolul 27 Articolul 3 alineatul (2) Modificat

Articolul 3 alineatele (3)-(5) Eliminat

Articolul 28 Nou

Articolul 29 Nou

Articolul 30 Nou

Articolul 8 Eliminat

Articolul 31 Articolul 15 Adaptat

Articolul 32 Articolul 16

Articolul 33 Articolul 17

Articolul 34 Articolul 18 și articolul 34 alineatul (4) Modificat

Articolul 35 Articolul 19 Adaptat

Articolul 36 alineatul (1) Articolul 34 alineatul (3) Modificat

Articolul 36 alineatul (2) Nou

Articolul 37 Articolul 27 Modificat

Articolul 38 Nou

Articolul 39 alineatul (1) Articolul 29 alineatul (1) Modificat

Articolul 39 alineatul (2) Articolul 29 alineatul (2)

Articolul 40 alineatul (1) Articolul 4 alineatul (1)
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Articolul 40 alineatele (2) și (3) Articolul 20 alineatele (1) și (2)

Articolul 41 alineatul (1) primul paragraf Articolul 22 alineatul (1) Modificat

Articolul 41 alineatul (1), de la al doilea la al
șaselea paragraf

Nou

Articolul 41 alineatul (2) Articolul 22 alineatul (4)

Articolul 41 alineatul (3) Articolul 30 alineatul (9) Adaptat

Articolul 42 alineatul (1) Articolul 21 alineatul (1)

Articolul 42 alineatul (2) Nou

Articolul 42 alineatul (2) literele (a) și (b) Articolul 21 alineatul (2) literele (a) și (b) Adaptat

Articolul 42 alineatul (2) litera (c) prima teză Articolul 22 alineatul (3) prima teză

Articolul 42 alineatul (2) litera (c) a doua teză Articolul 22 alineatul (3) a doua teză

Articolul 43 alineatul (1) Articolul 24 alineatul (1) Modificat

Articolul 43 alineatul (2) Articolul 24 alineatul (2) Adaptat

Articolul 43 alineatul (3) Articolul 24 alineatul (3) de la prima la a
treia teză

Adaptat

Articolul 43 alineatul (4) Articolul 24 alineatul (3) a patra teză Adaptat

Articolul 43 alineatul (5) Articolul 24 alineatul (4) Adaptat

Articolul 44 alineatul (1) Nou

Articolul 44 alineatul (2) Nou

Articolul 44 alineatul (3) primul paragraf Nou

Articolul 44 alineatul (3) al doilea paragraf
prima teză

Articolul 25 alineatul (3) prima teză Modificat

Articolul 44 alineatul (3) al doilea paragraf a
doua teză

Articolul 25 alineatul (3) a doua teză Adaptat

Articolul 44 alineatul (4) primul paragraf Articolul 25 alineatul (2) Modificat

Articolul 44 alineatul (4) al doilea paragraf Articolul 25 alineatul (4)

Articolul 44 alineatul (5) Articolul 25 alineatul (5) Modificat

Articolul 44 alineatul (6) Articolul 25 alineatul (1)

Articolul 44 alineatul (7) Nou

Articolul 44 alineatul (8) Nou

Articolul 25 alineatul (3) a treia teză Eliminat

Articolul 45 alineatul (1) Nou

Articolul 45 alineatul (2) Articolul 26 alineatul (1) primul paragraf
prima teză
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Articolul 45 alineatul (3) Articolul 26 alineatul (2) Adaptat

Articolul 45 alineatul (4) Articolul 26 alineatul (1) a doua și a treia
teză

Adaptat

Articolul 45 alineatele (5)-(8) Nou

Articolul 45 alineatul (9) Articolul 28 alineatul (3) Modificat

Articolul 45 alineatul (10) Nou

Articolul 46 alineatul (1) Articolul 28 alineatul (1) Modificat

Articolul 46 alineatul (2) Articolul 28 alineatul (2) Modificat

Articolul 47 alineatul (1) prima teză Articolul 28 alineatul (4) prima teză

Articolul 47 alineatul (1) a doua teză prima
liniuță

Nou

Articolul 47 alineatul (1) a doua teză a doua
liniuță

Articolul 28 alineatul (4) a doua teză Modificat

Articolul 47 alineatul (2) Nou

Articolul 47 alineatul (3) Articolul 28 alineatul (2) Modificat

Articolul 47 alineatul (4) literele (a)-(d) Articolul 28 alineatul (4) literele (a)-(d) și (f) Adaptat

Articolul 28 alineatul (4) litera (f) Eliminat

Articolul 47 alineatul (4) litera (e) Articolul 28 alineatul (4) litera (e) Modificat

Articolul 47 alineatul (4) litera (f) Nou

Articolul 47 alineatul (5) literele (a)-(h) Articolul 21 alineatul (2) litera (c) Adaptat

Articolul 47 alineatul (3) litera (i) Nou

Articolul 48 alineatul (1) Articolul 28 alineatul (6) prima și a doua
teză și prima liniuță

Modificat

Articolul 48 alineatul (2) Nou

Articolul 48 alineatul (3) Articolul 28 alineatul (6) a doua și a patra
liniuță

Modificat

Articolul 48 alineatul (4) Nou

Articolul 48 alineatul (5) Nou

Articolul 48 alineatul (6) Articolul 28 alineatul (5) Modificat

Articolul 49 alineatul (1) Articolul 41 alineatul (3) Modificat

Articolul 49 alineatul (2) primul paragraf Articolul 41 alineatul (4) primul paragraf Modificat

Articolul 49 alineatul (2) al doilea paragraf Articolul 41 alineatul (2) al doilea paragraf Adaptat

Articolul 49 alineatul (3) Articolul 30 alineatul (4)
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Articolul 49 alineatul (4) Articolul 30 alineatul (6) Modificat

Articolul 49 alineatul (5) Articolul 30 alineatul (8) Modificat

Articolul 50 alineatul (1) Articolul 41 alineatul (1) Modificat

Articolul 50 alineatul (2) Articolul 41 alineatul (2)

Articolul 51 Nou

Articolul 52 alineatul (1) Articolul 30 alineatul (5) Modificat

Articolul 52 alineatul (2) Articolul 32 Modificat

Articolul 52 alineatul (3) Nou

Articolul 53 alineatul (1) Articolul 30 alineatul (1)

Articolul 53 alineatul (2) Articolul 30 alineatul (2) Modificat

Articolul 53 alineatul (3) Nou

Articolul 53 alineatul (4) Nou

Articolul 53 alineatul (5) Nou

Articolul 53 alineatul (6) Articolul 30 alineatul (3)

Articolul 53 alineatul (7) Articolul 30 alineatul (7)

Articolul 53 alineatul (8) Nou

Articolul 53 alineatul (9) Articolul 21 alineatul (3)

Articolul 21 alineatul (5) Eliminat

Articolul 54 alineatul (1) Nou

Articolul 54 alineatul (2) Articolul 31 alineatul (1)

Articolul 54 alineatul (3) Articolul 31 alineatul (3) Adaptat

Articolul 54 alineatul (4) primul paragraf Articolul 31 alineatul (2) Adaptat

Articolul 54 alineatul (4) al doilea paragraf Nou

Articolul 54 alineatul (5) Nou

Articolul 54 alineatul (6)

Articolul 55 alineatul (1) Articolul 34 alineatul (1)

Articolul 55 alineatul (2) Articolul 34 alineatul (2) Modificat

Articolul 35 alineatele (1) și (2) Eliminat

Articolul 56 Nou

Articolul 57 alineatele (1) și (2) Articolul 34 alineatul (5) primul și al doilea
paragraf

Modificat
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Articolul 57 alineatul (3) Articolul 34 alineatul (5) al treilea paragraf Modificat

Articolul 58 alineatele (1) și (2) Articolul 36 alineatele (1) și (2)

Articolul 58 alineatul (3) Articolul 36 alineatele (3) și (4) Adaptat

Articolul 58 alineatele (4) și (5) Articolul 36 alineatele (5) și (6)

Articolul 59 alineatele (1), (2), (3), (5) și (6) Articolul 37 Adaptat

Articolul 59 alineatul (4) Nou

Articolul 60 alineatul (1) Articolul 23 alineatul (3)

Articolul 60 alineatul (2) Articolul 23 alineatul (4)

Articolul 61 alineatele (1) și (2) Articolul 23 alineatele (1) și (2) Modificat

Articolul 62 alineatul (1) Articolul 6 alineatul (1), articolul 12 Modificat

Articolul 62 alineatul (2) Nou

Articolul 63 alineatul (1) primul paragraf Articolul 21 alineatul (4) Modificat

Articolul 63 alineatul (1) al doilea paragraf Articolul 24 alineatele (1) și (2) a doua teză Adaptat

Articolul 63 alineatul (2) Articolul 25 Modificat

Articolul 64 Nou

Articolul 65 alineatul (1) Articolul 4 alineatul (1) Adaptat

Articolul 65 alineatul (2) Articolul 23 alineatul (5)

Articolul 65 alineatul (3) Articolul 23 alineatul (6) primul paragraf

Articolul 66 Articolul 23 alineatul (6) al doilea paragraf Modificat

Articolul 67 Articolul 42 Modificat

Articolul 39 Eliminat

Articolul 68 alineatul (1) Articolul 40 alineatul (5) Modificat

Articolul 68 alineatul (2) Nou

Articolul 68 alineatul (3) Nou

Articolul 69 alineatul (1) primul paragraf Articolul 14 alineatul (15) prima teză Modificat

Articolul 69 alineatul (1) al doilea paragraf Articolul 14 alineatul (15) a doua teză Modificat

Articolul 69 alineatul (2) primul paragraf Nou

Articolul 69 alineatul (2) al doilea paragraf Articolul 14 alineatul (14) prima și a doua
teză

Modificat

Articolul 69 alineatul (3) Articolul 14 alineatul (14) a treia teză și ali-
neatul (15) a treia teză

Modificat

Articolul 70 alineatul (1) litera (a) Articolul 40 alineatul (1) Modificat
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Articolul 70 alineatul (1) litera (b) Articolul 40 alineatul (2) Modificat

Articolul 70 alineatul (1) litera (c) Articolul 40 alineatul (3) Modificat

Articolul 70 alineatul (1) litera (d) Articolul 40 alineatul (3) Modificat

Articolul 70 alineatul (1) litera (e) Nou

Articolul 70 alineatul (1) literele (f), (g) și (h) Nou

Articolul 70 alineatul (1) litera (i) Articolul 40 alineatul (2) și articolul 42 ali-
neatul (2)

Adaptat

Articolul 70 alineatul (1) litera (j) Articolul 14 alineatul (16) Adaptat

Articolul 40 alineatul (4) Eliminat

Articolul 43 și articolul 44 Eliminat

Articolul 71 Nou

Articolul 72 Nou

Anexa I Anexa III Adaptat

Anexa II Anexa II Adaptat

Anexa III Anexa I Adaptat

Anexa IV Anexa VI Adaptat

Anexa V Anexa VII Adaptat

Anexa VI Nou

Anexa VII Anexa IV Adaptat

Anexa VIII Anexa V Adaptat

Anexa IX Anexa IX Adaptat

Anexa X Anexa VIII Adaptat

Anexa XI Nou

Anexa XII Anexa XI Adaptat

Anexa XIII, A-C Anexa XII Modificat

Anexa XIII, D Nou

Anexa XIV Anexa XIII Modificat

Anexa XV, A Anexa XIV Modificat

Anexa XV, B Nou

Anexa XVI Anexa XV Modificat

Anexa XVII A Anexa XVI A Modificat

Anexa XVII B Anexa XVI B Adaptat
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Anexele XVIII și XIX Anexele XVII și XVIII Modificat

Anexa XX punctul (1) litera (a) Nou

Anexa XX punctul (1) litera (b) Articolul 25 alineatul (2) Modificat

Anexa XX punctul (1) litera (c) Nou

Anexa XX punctele (2) și (3) Nou

Anexa XXI punctul (1) Articolul 1 alineatul (8) Modificat

Anexa XXI punctul (2) prima teză Articolul 1 alineatul (9) Adaptat

Anexa XXI punctul (2) prima liniuță Nou

Anexa XXI punctul (2) a doua liniuță Articolul 1 alineatul (10) Modificat

Anexa XXI punctul (2) a treia liniuță Nou

Anexa XXI punctul (3) Articolul 1 alineatul (12) Modificat

Anexa XXI punctul (4) Articolul 1 alineatul (11)

Articolul 1 alineatul (13) Eliminat

Anexa XXII Nou

Anexa XXIII Nou

Anexa XXIV Nou

Anexa XXV Nou

Anexa XXVI Nou
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