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Secţiunea a 4‑a. Domeniu de aplicare

Paragraful 1. Praguri

Art. 5. Dispoziţiile prezentei legi sunt aplicabile contractelor de achiziţie publică, 
acordurilor‑cadru şi concursurilor de soluţii.

Art. 6. (1) Prezenta lege se aplică pentru atribuirea de către o entitate juridică 
fără calitate de autoritate contractantă a unui contract de lucrări, în cazul în care se 
îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii:

a) contractul este finanţat/subvenţionat în mod direct, în proporţie de mai mult 
de 50% din valoarea acestuia, de către o autoritate contractantă;

b) valoarea estimată, fără TVA, a contractului este egală sau mai mare decât 
pragul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. a);

c) contractul include una dintre activităţile menţionate la alin. (2).
(2) Activităţile care fac obiectul alin. (1) lit. c) sunt următoarele:
a) lucrări de geniu civil;
b) lucrări de construcţie pentru spitale, facilităţi destinate activităţilor sportive, 

recreative şi de agrement, clădiri ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar şi 
universitar şi clădiri de uz administrativ.

(3) Prezenta lege se aplică pentru atribuirea de către o entitate juridică fără 
calitate de autoritate contractantă a unui contract de servicii, în cazul în care se 
îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii:

a) contractul este finanţat/subvenţionat în mod direct, în proporţie de mai mult 
de 50% din valoarea acestuia, de către o autoritate contractantă;

b)[1] valoarea estimată, fără TVA, a contractului este egală sau mai mare decât 
pragul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. c);

c) contractul este în legătură cu un contract de lucrări care face obiectul alin. (1).
(4) Autorităţile contractante care finanţează/subvenţionează contractele menţionate 

la alin. (1) şi (3) au obligaţia de a urmări respectarea dispoziţiilor prezentei legi atunci 
când nu atribuie ele însele contractul finanţat/subvenţionat sau atunci când îl atribuie 
în numele şi pentru alte entităţi.

Art. 7. (1)[2] Autoritatea contractantă are obligaţia publicării unui anunţ de participare 
şi/sau de atribuire în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la atribuirea contractelor 
de achiziţie publică/acordurilor‑cadru a căror valoare estimată, fără TVA, este egală 
sau mai mare decât următoarele praguri valorice:

a) 24.977.096 lei, pentru contractele de achiziţie publică/acordurile‑cadru de lucrări;
b) 648.288 lei, pentru contractele de achiziţie publică/acordurile‑cadru de produse 

şi de servicii;
c) 994.942 lei, pentru contractele de achiziţii publice/acordurile‑cadru de produse şi 

de servicii atribuite de consiliul judeţean, consiliul local, Consiliul General al Municipiului 
Bucureşti, precum şi de instituţiile publice aflate în subordinea acestora;

d) 3.376.500 lei, pentru contractele de achiziţie publică/acordurile‑cadru de servicii 
care au ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2.

[1] Lit. b) de la alin. (3) al art. 6 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 1 din 
O.U.G. nr. 45/2018.

[2] Alin. (1) al art. 7 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 45/2018.
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(2) Autoritatea contractantă atribuie contractele de achiziţie publică/acordurile‑cadru 
şi organizează concursurile de soluţii care privesc achiziţii publice a căror valoare 
estimată este mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la alin. (1) prin 
aplicarea unei proceduri simplificate, cu respectarea principiilor prevăzute la art. 2 
alin. (2).

(3)[1] Abrogat.
(4) Condiţiile şi modalităţile de aplicare a procedurii simplificate prevăzute la alin. (2) 

presupun cel puţin termene mai scurte decât cele prevăzute în cuprinsul prezentei 
legi şi formalităţi procedurale reduse faţă de cele prevăzute în cuprinsul acesteia 
pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică, acordurilor‑cadru şi concursurilor 
de soluţii a căror valoare estimată este mai mare decât pragurile corespunzătoare 
prevăzute la alin. (1).

(5)[2] Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona direct produse sau 
servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică de 
135.060 lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără 
TVA, este mai mică de 450.200 lei.

Paragraful 2. Revizuirea pragurilor

Art. 8. (1) Pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin. (1), precum şi orice praguri 
modificate rezultate în urma aplicării prezentului alineat se modifică de către Comisia 
Europeană conform regulilor şi procedurilor corespunzătoare prevăzute la art. 6 din 
Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 
privind achiziţiile publice şi de abrogare a Directivei 2004/18/CE.

(2) De la data intrării în vigoare a oricăror praguri valorice modificate de către 
Comisia Europeană conform regulilor şi procedurilor corespunzătoare prevăzute la 
art. 6 din Directiva 2014/24/UE, pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin. (1) sau orice 
praguri modificate anterior se înlocuiesc cu pragurile modificate corespunzătoare, 
iar orice referire sau trimitere din cuprinsul prezentei legi la pragurile prevăzute la 
art. 7 alin. (1) este înţeleasă ca referire sau trimitere la pragurile corespunzătoare 
astfel modificate.

(3) Agenţia Naţională de Achiziţii Publice, denumită în continuare ANAP, publică 
pe pagina sa de internet pragurile valorice stabilite de către Comisia Europeană 
conform regulilor şi procedurilor corespunzătoare prevăzute la art. 6 din Directiva 
2014/24/UE, la data intrării în vigoare a acestora.

Notă. A se vedea şi: ► Regulamentul delegat (UE) 2017/2365 al Comisiei din 18 decembrie 
2017 de modificare a Directivei 2014/24/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în 
ceea ce priveşte pragurile de aplicare pentru procedurile de atribuire a contractelor de 
achiziţii publice (J.O. L 337 din 19 decembrie 2017); ► Comunicarea Comisiei privind 
valorile corespunzătoare ale pragurilor prevăzute în Directivele 2014/23/UE, 2014/24/UE,  
2014/25/UE şi 2009/81/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului (J.O. C 438 din 
19 decembrie 2017).

[1] Alin. (3) al art. 7 a fost abrogat prin art. I pct. 3 din O.U.G. nr. 45/2018.
[2] Alin. (5) al art. 7 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 45/2018.
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Paragraful 3. Modul de calcul al valorii estimate a achiziţiei

Art. 9. (1) Autoritatea contractantă calculează valoarea estimată a unei achiziţii 
având în vedere valoarea totală de plată, fără TVA, estimată de autoritatea contractantă, 
luând în considerare orice eventuale forme de opţiuni şi prelungiri ale contractului 
menţionate în mod explicit în documentele achiziţiei.

(2) În cazul în care autoritatea contractantă prevede, în conformitate cu dispoziţiile 
prezentei legi, acordarea unor premii/prime pentru ofertanţi sau candidaţi, determinarea 
valorii estimate a achiziţiei trebuie să includă şi valoarea premiilor/primelor respective.

Art. 10. (1) În cazul în care autoritatea contractantă are în structura sa unităţi 
operaţionale separate, valoarea estimată se calculează prin luarea în considerare 
a valorii estimate totale pentru toate unităţile operaţionale luate separat.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), dacă o unitate operaţională este 
responsabilă în mod independent pentru achiziţiile sale sau pentru anumite categorii 
ale acestora, valorile estimate se pot calcula la nivelul unităţii în cauză.

(3) În sensul dispoziţiilor alin. (2), o unitate operaţională este responsabilă în 
mod independent pentru achiziţiile sale sau pentru anumite categorii ale acestora 
dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:

a) unitatea operaţională desfăşoară în mod independent procedurile de atribuire;
b) unitatea operaţională ia în mod independent deciziile privind achiziţiile;
c) unitatea operaţională are la dispoziţie în buget surse de finanţare identificate 

în mod distinct pentru achiziţii;
d) unitatea operaţională încheie în mod independent contractele de achiziţii publice;
e) unitatea operaţională asigură plata contractelor de achiziţii publice din bugetul 

pe care îl are la dispoziţie.

Art. 11. (1) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a utiliza metode de calcul 
al valorii estimate a achiziţiei cu scopul de a evita aplicarea procedurilor de atribuire 
prevăzute de prezenta lege.

(2) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a diviza contractul de achiziţie publică 
în mai multe contracte distincte de valoare mai mică şi nici de a utiliza metode de 
calcul care să conducă la o subevaluare a valorii estimate a contractului de achiziţie 
publică, cu scopul de a evita aplicarea procedurilor de atribuire reglementate de 
prezenta lege.

Art. 12. Valoarea estimată a achiziţiei se determină înainte de iniţierea procedurii 
de atribuire şi este valabilă la momentul iniţierii procedurii de atribuire. Iniţierea 
procedurii de atribuire se realizează prin una dintre următoarele modalităţi:

a) transmiterea spre publicare a anunţului de participare;
b) în cazul achiziţiei de servicii sociale ori alte servicii specifice, prevăzute în 

anexa nr. 2, transmiterea spre publicare a anunţului de participare ori a anunţului 
de intenţie care este valabil în mod continuu;

c) transmiterea invitaţiei de participare la procedura de negociere fără publicarea 
prealabilă a unui anunţ de participare.

Art. 13. (1) În cazul concursului de soluţii prevăzut la art. 105 lit. a), valoarea 
estimată se calculează pe baza valorii estimate, fără TVA, a contractului de achiziţie 
publică de servicii, inclusiv a oricăror eventuale premii sau plăţi către participanţi.
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(2) În cazul concursului de soluţii prevăzut la art. 105 lit. b), valoarea estimată se 
calculează prin raportare la valoarea totală a premiilor sau plăţilor către participanţi şi 
include valoarea estimată, fără TVA, a contractului de achiziţie publică de servicii care 
poate fi încheiat în temeiul dispoziţiilor art. 104 alin. (7), în cazul în care autoritatea 
contractantă şi‑a exprimat în anunţul de concurs intenţia de a atribui acest contract.

Art. 14. În cazul acordului‑cadru sau al sistemului dinamic de achiziţii, valoarea 
estimată a achiziţiei se consideră a fi valoarea maximă estimată, fără TVA, a tuturor 
contractelor de achiziţie publică subsecvente care se anticipează că vor fi atribuite 
în baza acordului‑cadru sau prin utilizarea sistemului dinamic de achiziţii pe întreaga 
sa durată.

Art. 15. În cazul parteneriatului pentru inovare, valoarea estimată a achiziţiei 
se consideră a fi valoarea maximă estimată, fără TVA, a activităţilor de cercetare şi 
dezvoltare care urmează să se realizeze pe durata tuturor etapelor parteneriatului 
avut în vedere, precum şi a produselor, serviciilor sau lucrărilor care urmează să 
fie realizate şi achiziţionate la sfârşitul parteneriatului respectiv.

Art. 16. În cazul contractelor de achiziţie publică de lucrări valoarea estimată 
a achiziţiei se calculează luând în considerare atât costul lucrărilor, cât şi valoarea 
totală estimată a produselor şi serviciilor puse la dispoziţia contractantului de către 
autoritatea contractantă, necesare pentru executarea lucrărilor.

Art. 17. (1) În cazul în care autoritatea contractantă intenţionează să achiziţioneze 
o construcţie sau servicii, iar atribuirea contractelor poate fi realizată pe loturi separate, 
valoarea estimată a achiziţiei se determină luând în considerare valoarea globală 
estimată a tuturor loturilor.

(2) În cazul în care valoarea cumulată a loturilor este egală sau mai mare decât 
pragurile valorice corespunzătoare prevăzute la art. 7 alin. (1), procedurile de atribuire 
reglementate de prezenta lege se aplică pentru atribuirea fiecărui lot, indiferent de 
valoarea estimată a acestuia.

Art. 18. (1) În cazul în care autoritatea contractantă intenţionează să achiziţioneze 
produse similare, iar atribuirea contractelor poate fi realizată pe loturi separate, 
valoarea estimată a achiziţiei se determină luând în considerare valoarea globală 
estimată a tuturor loturilor.

(2) În cazul în care valoarea cumulată a loturilor este egală sau mai mare decât 
pragurile valorice corespunzătoare prevăzute la art. 7 alin. (1), procedurile de atribuire 
reglementate de prezenta lege se aplică pentru atribuirea fiecărui lot.

(3) În sensul dispoziţiilor alin. (1), prin produse similare se înţelege acele produse 
care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii:

a) sunt destinate unor utilizări identice sau similare;
b) fac parte din gama normală de produse care sunt furnizate/comercializate de 

către operatori economici cu activitate constantă în sectorul respectiv.

Art. 19.[1] Prin excepţie de la prevederile art. 17 şi 18, autoritatea contractantă 
poate aplica procedura simplificată sau, în condiţiile art. 7 alin. (5), achiziţia directă, 

[1] Art. 19 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 6 din O.U.G. nr. 107/2017.
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pentru atribuirea contractelor pe loturi individuale, în cazul în care sunt îndeplinite 
în mod cumulativ următoarele condiţii:

a)[1] valoarea estimată, fără TVA, a lotului respectiv este mai mică de 360.160 
lei, în cazul achiziţiei de produse sau servicii, sau mai mică de 4.502.000 lei, în 
cazul achiziţiei de lucrări;

b) valoarea cumulată a loturilor pentru care este îndeplinită condiţia prevăzută 
la lit. a) şi care sunt sau au fost atribuite în temeiul prezentului articol nu depăşeşte 
20% din valoarea globală a tuturor loturilor în care a fost împărţită lucrarea avută în 
vedere, achiziţia de produse similare ori serviciile avute în vedere.

Art. 20. În cazul contractelor de achiziţie publică de produse sau de servicii 
cu caracter de regularitate ori care se intenţionează să fie reînnoite în cursul unei 
anumite perioade, valoarea estimată a achiziţiei se calculează pe baza următoarelor:

a) fie valoarea reală globală a tuturor contractelor similare succesive atribuite 
în ultimele 12 luni sau în anul bugetar anterior, ajustată, acolo unde este posibil, 
pentru a lua în considerare modificările cantitative şi valorice care pot surveni într‑un 
interval de 12 luni de la data contractului iniţial;

b) fie valoarea estimată globală a tuturor contractelor succesive atribuite într‑un 
interval de 12 luni de la prima livrare.

Art. 21. În cazul contractelor de achiziţie publică de produse prin cumpărare 
în rate, prin închiriere sau prin leasing cu sau fără opţiune de cumpărare, valoarea 
estimată a achiziţiei se calculează în funcţie de durata contractului, astfel:

a) în cazul contractelor de achiziţie publică încheiate pe durată determinată mai 
mică sau egală cu 12 luni, valoarea estimată este valoarea totală estimată pentru 
întreaga durată a contractului respectiv;

b) în cazul contractelor de achiziţie publică încheiate pe durată determinată mai 
mare de 12 luni, valoarea estimată este valoarea totală estimată pentru întreaga 
durată a contractului respectiv la care se adaugă valoarea reziduală estimată a 
produselor la sfârşitul perioadei pentru care s‑a încheiat contractul;

c) în cazul contractelor de achiziţie publică încheiate pe durată nedeterminată 
sau în cazul în care durata acestora nu poate fi stabilită la data estimării, valoarea 
estimată se calculează prin înmulţirea cu 48 a valorii lunare a contractului.

Art. 22. În cazul contractelor de achiziţie publică de servicii având ca obiect 
servicii de asigurare, valoarea estimată a achiziţiei se calculează pe baza primelor 
de asigurare ce urmează a fi plătite şi a oricăror altor forme de remunerare aferente 
serviciilor respective.

Art. 23. În cazul contractelor de achiziţie publică de servicii având ca obiect servicii 
bancare sau alte servicii financiare, valoarea estimată a achiziţiei se calculează pe 
baza onorariilor, comisioanelor ce urmează a fi plătite, dobânzilor şi a oricăror altor 
forme de remunerare aferente serviciilor respective.

Art. 24. În cazul contractelor de achiziţie publică de servicii având ca obiect 
servicii de proiectare, valoarea estimată a achiziţiei se calculează pe baza onorariilor, 

[1] Lit. a) de la art. 19 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 4 din O.U.G. 
nr. 45/2018.
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comisioanelor ce urmează a fi plătite şi a oricăror altor forme de remunerare aferente 
serviciilor respective.

Art. 25. În cazul contractelor de achiziţie publică de servicii care nu prevăd un 
preţ total, valoarea estimată a achiziţiei se calculează în funcţie de durata contractului, 
astfel:

a) în cazul contractelor de achiziţie publică încheiate pe durată determinată mai 
mică sau egală cu 48 de luni, valoarea estimată este valoarea totală a contractului 
pentru întreaga durată a acestuia;

b) în cazul contractelor de achiziţie publică încheiate pe durată nedeterminată 
sau pe durată determinată mai mare de 48 de luni, valoarea estimată se calculează 
prin înmulţirea cu 48 a valorii lunare a contractului.

Secţiunea a 5‑a. Exceptări

Paragraful 1. Contracte din sectoarele de apă, energie, transporturi şi 
servicii poştale

Art. 26. (1) Prezenta lege nu se aplică:
a) contractelor de achiziţie sectorială, acordurilor‑cadru sectoriale şi concursurilor 

de soluţii sectoriale atribuite sau organizate de autorităţi contractante care au obligaţia 
de a aplica prevederile legii privind achiziţiile sectoriale;

b) contractelor de achiziţie sectorială, acordurilor‑cadru sectoriale şi concursurilor 
de soluţii sectoriale excluse de la aplicarea dispoziţiilor legii privind achiziţiile sectoriale.

(2) Prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziţie publică, acordurilor‑cadru 
şi concursurilor de soluţii atribuite sau organizate de o autoritate contractantă care 
furnizează servicii poştale în sensul dispoziţiilor legii privind achiziţiile sectoriale în 
scopul desfăşurării următoarelor activităţi:

a) servicii cu valoare adăugată în legătură cu poşta electronică, furnizate integral 
prin mijloace electronice, inclusiv transmiterea securizată prin mijloace electronice a 
documentelor codificate, servicii de gestiune a adreselor şi transmiterea de mesaje 
de poştă electronică înregistrată;

b) servicii financiare care fac obiectul codurilor CPV cuprinse între 66100000‑1 şi 
66720000‑3 şi al dispoziţiilor legii privind achiziţiile sectoriale, care includ, în principal, 
mandate poştale şi transferuri pe bază de conturi curente poştale;

c) servicii filatelice;
d) servicii de logistică, constând în servicii care combină livrarea fizică şi/sau 

depozitarea cu alte funcţii decât cele poştale.

Paragraful 2. Exceptări specifice în domeniul comunicaţiilor electronice

Art. 27. (1) Prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziţie publică, acordu‑
rilor‑cadru şi concursurilor de soluţii care au ca scop principal să permită autorităţilor 
contractante să furnizeze sau să exploateze reţele publice de comunicaţii electronice 
ori să furnizeze către public unul sau mai multe servicii de comunicaţii electronice.

(2) În sensul dispoziţiilor alin. (1), noţiunile reţea publică de comunicaţii electronice 
şi serviciu de comunicaţii electronice au înţelesurile prevăzute la art. 4 alin. (1) pct. 9 
şi 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile 
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electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările 
şi completările ulterioare.

Paragraful 3. Contracte de achiziţie publică/acorduri‑cadru atribuite şi 
concursuri de soluţii organizate conform unor norme internaţionale

Art. 28. (1)[1] Prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziţie publică/acor‑
durilor‑cadru şi concursurilor de soluţii pe care autoritatea contractantă este obligată 
să le atribuie sau să le organizeze conform unor proceduri de atribuire diferite de 
cele prevăzute în prezenta lege:

a) instituite printr‑un instrument juridic care creează obligaţii juridice internaţionale, 
precum un acord internaţional, încheiat în conformitate cu Tratatele, între România 
şi una sau mai multe ţări terţe sau subdiviziuni ale acestora, care vizează lucrări, 
produse sau servicii destinate implementării sau exploatării în comun a unui proiect 
de către semnatari sau ca urmare a aplicării unei proceduri specifice prevăzute de 
legislaţia europeană, în contextul programelor şi proiectelor de cooperare teritorială;

b) stabilite de către o organizaţie internaţională.
(2) Autorităţile contractante au obligaţia de a informa ANAP cu privire la acordurile 

prevăzute la alin. (1) lit. a) existente în domeniul lor de activitate, încheiate în 
conformitate cu Tratatele.

(3) ANAP are obligaţia de a comunica Comisiei Europene informaţiile primite 
potrivit alin. (2).

(4) Prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziţie publică/acordurilor‑cadru şi 
concursurilor de soluţii care sunt atribuite sau organizate de autoritatea contractantă în 
conformitate cu regulile în materie de achiziţii stabilite de o organizaţie internaţională 
ori de o instituţie financiară internaţională, în cazul în care contractele de achiziţie 
publică/acordurile‑cadru sau concursurile de soluţii în cauză sunt finanţate integral 
de organizaţia ori instituţia respectivă.

(5) În cazul contractelor de achiziţie publică/acordurilor‑cadru şi al concursurilor 
de soluţii cofinanţate în cea mai mare parte de o organizaţie internaţională sau de 
o instituţie financiară internaţională, părţile convin asupra procedurilor de atribuire 
aplicabile.

(6) În cazul contractelor de achiziţie publică/acordurilor‑cadru şi al concursurilor 
de soluţii care implică aspecte de apărare sau securitate şi care sunt atribuite ori se 
organizează conform unor norme internaţionale sunt aplicabile dispoziţiile art. 39.

Paragraful 4. Exceptări specifice pentru contractele de servicii

Art. 29. (1) Prezenta lege nu se aplică pentru atribuirea contractelor de achiziţie 
publică/acordurilor‑cadru de servicii care au ca obiect:

a) cumpărarea sau închirierea, prin orice mijloace financiare, de terenuri, clădiri 
existente, alte bunuri imobile ori a drepturilor asupra acestora;

b) cumpărarea, dezvoltarea, producţia sau coproducţia de materiale pentru 
programe destinate serviciilor media audiovizuale, atribuite de furnizori de servicii 

[1] Alin. (1) şi (2) ale art. 28 sunt reproduse astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 7 din 
O.U.G. nr. 107/2017.

Art. 28‑29
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media, ori contractelor pentru spaţiu de emisie sau furnizarea de programe care 
sunt atribuite furnizorilor de servicii media;

c) servicii de arbitraj, mediere şi alte forme de soluţionare alternativă a disputelor;
d) oricare dintre serviciile juridice prevăzute la alin. (3);
e) servicii financiare în legătură cu emisiunea, vânzarea, cumpărarea sau transferul 

valorilor mobiliare ori al altor instrumente financiare, în sensul art. 4 alin. (1) din 
Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 
iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de 
investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, servicii ale băncilor 
centrale şi operaţiuni efectuate cu Fondul European de Stabilitate Financiară şi cu 
Mecanismul European de Stabilitate;

f) împrumuturi, indiferent dacă sunt sau nu în legătură cu emisiunea, vânzarea, 
cumpărarea ori transferul valorilor mobiliare sau al altor instrumente financiare;

g) contracte de muncă;
h) servicii de apărare civilă, protecţie civilă şi prevenirea pericolelor, prestate 

de persoane fără scop patrimonial, care fac obiectul codurilor CPV 75250000‑3, 
75251000‑0, 75251100‑1, 75251110‑4, 75251120‑7, 75252000‑7, 75222000‑8, 
98113100‑9 şi 85143000‑3, cu excepţia serviciilor de ambulanţă pentru transportul 
pacienţilor;

i) servicii de transport public de călători feroviar sau cu metroul.
(2) În sensul alin. (1) lit. b):
a) noţiunile serviciu media audiovizual şi furnizor de servicii media au înţelesurile 

prevăzute la art. 1 alin. (1) pct. 1 şi 12 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare;

b) noţiunea program cuprinde atât programele având înţelesul prevăzut la art. 1 
alin. (1) pct. 4 din Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, 
incluse într‑un serviciu de programe de televiziune, cât şi programele incluse într‑un 
serviciu de programe de radiodifuziune şi materialele pentru programe, iar noţiunea 
material pentru programe are acelaşi înţeles cu noţiunea program.

(3) Serviciile juridice care fac obiectul alin. (1) lit. d) sunt următoarele:
a) asistenţa şi reprezentarea unui client de către un avocat în sensul prevederilor 

Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, 
cu modificările ulterioare, în cadrul unei proceduri de arbitraj sau de mediere ori al 
altei forme de soluţionare alternativă a disputelor desfăşurate în faţa unei instanţe 
sau altui organism naţional de arbitraj ori de mediere sau de soluţionare alternativă 
a disputelor în altă formă din România ori din alt stat sau în faţa unei instanţe 
internaţionale de arbitraj ori de mediere sau de soluţionare alternativă a disputelor 
în altă formă;

b) asistenţa şi reprezentarea unui client de către un avocat în sensul prevederilor 
Legii nr. 51/1995, republicată, cu modificările ulterioare, în cadrul unor proceduri judi‑
ciare în faţa instanţelor de judecată sau a autorităţilor publice naţionale din România 
ori din alt stat sau în faţa instanţelor de judecată ori a instituţiilor internaţionale;

c) asistenţă şi consultanţă juridică acordată de un avocat, anticipat sau în vederea 
pregătirii oricăreia dintre procedurile prevăzute la lit. a) şi b) ori în cazul în care există 
indicii concrete şi o probabilitate ridicată ca speţa în legătură cu care sunt acordate 
asistenţa şi consultanţa juridică să facă obiectul unor astfel de proceduri;

Art. 29
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d) servicii de certificare şi autentificare a documentelor care sunt prestate de 
notari publici potrivit dispoziţiilor legale;

e) servicii juridice furnizate de fiduciari sau administratori‑sechestru ori alte servicii 
juridice furnizate de entităţi desemnate de o instanţă judecătorească naţională sau 
care sunt desemnaţi potrivit dispoziţiilor legale să îndeplinească sarcini specifice 
sub supravegherea şi controlul instanţelor judecătoreşti;

f) servicii prestate de executorii judecătoreşti.

Paragraful 5. Contracte de servicii atribuite pe baza unui drept exclusiv

Art. 30. Prezenta lege nu se aplică pentru atribuirea contractelor de achiziţie 
publică/acordurilor‑cadru de servicii de către o autoritate contractantă unei alte 
autorităţi contractante/entităţi contractante definite de legea privind achiziţiile sectoriale 
sau unei asocieri de autorităţi contractante/entităţi contractante, în baza unui drept 
exclusiv de care acestea beneficiază pentru prestarea serviciilor respective în temeiul 
unor acte cu putere de lege sau acte administrative cu caracter normativ, în măsura 
în care acestea sunt compatibile cu prevederile TFUE.

Paragraful 6. Contracte de achiziţii publice/acorduri‑cadru încheiate între 
entităţi din sectorul public

Art. 31. (1) Prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziţie publică/acorduri‑
lor‑cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat 
sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control 
similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

b) mai mult de 80% din activităţile persoanei juridice controlate sunt efectuate în 
vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredinţate de către autoritatea contractantă 
care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva 
autoritate contractantă;

c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, 
cu excepţia formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau 
dreptul de veto, dar a căror existenţă este necesară potrivit dispoziţiilor legale, 
în conformitate cu Tratatele, şi care nu exercită o influenţă determinantă asupra 
persoanei juridice controlate.

(2) În sensul alin. (1) lit. a), se consideră că o autoritate contractantă exercită 
asupra unei persoane juridice un control similar celui pe care îl exercită asupra 
propriilor departamente sau servicii atunci când exercită o influenţă determinantă 
atât asupra obiectivelor strategice, cât şi asupra deciziilor importante ale persoanei 
juridice controlate; un astfel de control poate fi exercitat şi de o altă persoană juridică, 
ea însăşi controlată în acelaşi mod de către autoritatea contractantă.

(3) Excepţia de la aplicarea prezentei legi prevăzută la alin. (1) se aplică şi atunci 
când o persoană juridică controlată care are calitatea de autoritate contractantă atribuie 
un contract autorităţii contractante care o controlează sau unei alte persoane juridice 
controlate de aceeaşi autoritate contractantă, cu condiţia să nu existe participare 
privată directă la capitalul persoanei juridice căreia i se atribuie contractul, cu excepţia 
formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de 
veto, dar a căror existenţă este necesară potrivit dispoziţiilor legale, în conformitate 
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