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T i t l u l  I  

NOUL CADRU NORMATIV INTERN I UNIONAL ÎN MATERIA 
ACHIZI IILOR PUBLICE, ACHIZI IILOR SECTORIALE, 

CONCESIUNILOR DE LUCR RI I CONCESIUNILOR DE SERVICII 
 

Capitolul I 

Considera ii preliminare 
 

Tratatul privind func ionarea Uniunii Europene
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Capitolul II 

Noul cadru normativ instituit la nivel unional în materia atribuirii 

contractelor de achizi ii publice, a contractelor sectoriale i a contractelor 

de concesiune de lucr ri i concesiune de servicii 
 

Sec iunea 1. Considera ii preliminare 

achizi ia public

Per a contrario

                                                            
Studiu introductiv. Câteva cuvinte privind achizi iile publice i evolu ia legisla iei 

Uniunii Europene în domeniu, în Noua legisla ie a achizi iilor publice i a concesiunilor. Legisla ie consolidat  i 

index, . 

Noul cadru normativ instituit de directivele 

unionale din anul 2014 i actele normative speciale din dreptul nostru intern în materia procedurii de atribuire a 

contractelor de achizi ie public , a contractelor sectoriale i a contractelor de concesiune de lucr ri i concesiune de 

servicii. Aspecte jurispruden iale

Studiu introductiv op. cit., 

 Ibidem
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Sec iunea 2. Reglementarea la nivel unional în materia achizi iilor publice, 
achizi iilor sectoriale i a concesiunilor de lucr ri i de servicii. Aspecte 

desprinse din jurispruden a Cur ii de Justi ie a Comunit ilor Europene (CJCE) 
i jurispruden a CJUE în materia achizi iilor publice 

                                                            
 Ibidem

 Ibidem, 

Tratat teoretic i practic de contencios administrativ

Tratat teoretic i practic de contencios 

administrativ
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principiul libert ii administrative a autorit ilor publice principiul libert ii de a defini 

serviciile de interes economic general
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autorit i contrac-

tante operatori care încheie contrate de achizi ii cu autorit ile contractante
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Anexa I

Regatul Spaniei împotriva Comisiei Europene
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marche public and offentlicher Aufrag

                                                            
CAS Succhi di Fruta Spa

L'apport de la protection de la libre concurrence à la théorie du contrat administratif

infra
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Sec iunea 3. Necesitatea compatibiliz rii procedurii de atribuire a contractelor de 
achizi ii publice, contractelor sectoriale, contractelor de concesiune de lucr ri i a 

contractelor de concesiune de servicii cu prevederile normelor unionale în 
materia codific rii 

Cod de procedur  administrativ

Cod al justi iei administrative
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omnia periculosa est

                                                            
Codul ReNEUAL de procedur  administrativ  a Uniunii Europene
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Capitolul III 

 Transpunerea în dreptul nostru intern a directivelor unionale adoptate în 

anul 2014 privind atribuirea contractelor de achizi ii publice, a contractelor 

sectoriale i a contractelor de concesiune de lucr ri i concesiune de servicii, 

precum i a directivelor comunitare în materia c ilor de atac care pot fi 

exercitate împotriva actelor administrative adoptate de c tre autorit ile 

contractante în procedura de atribuire a acestor contracte, acord rii de 

desp gubiri în procedura de atribuire a contractului i în materia 

solu ion rii litigiilor derivate din executarea, anularea, rezolu iunea, 

rezilierea sau denun area unilateral  a contractelor 

                                                            

ex-post

ex-post

ex-ante


