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§1. Publicarea anunţurilor de intenţie ............................................................ 87 
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§2. Anularea procedurii de atribuire ............................................................ 122 
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§2. Dosarul achiziţiei................................................................................... 125 



Achiziţii publice. Concesiuni. Remedii şi căi de atac VIII

Capitolul VIII. Executarea contractului de achiziție  
publică/acordului-cadru ................................................................................ 127 
Secțiunea 1. Subcontractarea .......................................................................... 127 
Secțiunea a 2-a. Modificarea contractului de achiziţie  
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ı̂ntr-o ţară terţă ....................................................................................... 170 

§7. Exceptări aplicabile concesiunilor de lucrări sau concesiunilor  
de servicii atribuite unei ı̂ntreprinderi afiliate ....................................... 170 
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Secțiunea a 2-a. Confidenţialitate ................................................................... 178 
Secțiunea a 3-a. Reguli de evitare a conflictului de interese .......................... 178 
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§1. Garanţii procedurale .............................................................................. 189 
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