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Articolul 20  Contracte rezervate  

(1) Statele membre pot rezerva dreptul 
de participare la procedurile de achiziții 
publice unor ateliere protejate și unor 
socială și profesională a persoanelor cu 
dizabilități sau defavorizate sau pot 
prevedea ca astfel de contracte să fie 
executate în contextul programelor de 
angajare protejată, dacă cel puțin 30 % 
dintre angajații atelierelor, operatorilor 
economici sau programelor în cauză 
sunt lucrători cu dizabilități sau 
defavorizați.  
(2) Invitația la procedura concurențială 
de ofertare face trimitere la prezentul 
articol. 

Secţiunea a 2-a Contracte 
rezervate 
Art. 56. (1) Autoritatea 
contractantă are dreptul de a 
stabili ca participarea la 
procedura de atribuire să fie 
permisă doar atelierelor 
protejate sau operatorilor 
economici care au ca scop 
principal integrarea socială si 
profesională a persoanelor cu 
dizabilităţi sau defavorizate sau 
de a stabili ca executarea 
contractelor de achiziţie 
publică/acordurilor-cadru să se 
realizeze în contextul unor 
programe de angajare 
protejată, cu condiţia ca un 
procent de cel puţin 30% dintre 
angajaţii implicaţi în cadrul 
acestor ateliere, operatori 
economici sau programe sunt 
persoane cu dizabilităţi sau 
persoane defavorizate. 
 

Art. 56 (1) se modifică şi va avea 
următorul conţinut: 
Art. 56. (1) Autoritatea contractantă 
are dreptul de a stabili ca 
participarea la procedura de 
atribuire să fie rezervată doar 
unităților protejate autorizate și 
intreprinderilor sociale de insertie  
 
 
 
 
 
După art. 56 (2) se introduce un nou 
alin (3), cu următorul conţinut 
 
(3)Autoritățile contractante care 
care au cel puţin 50 de angajaţi  şi nu 
au angajate lunar minim 4% 
persoane cu dizabilități, au obligația 
achiziționării de produse și servicii 
realizate prin propria activitate a 
persoanelor cu dizabilități angajate 
în unități protejate autorizate sau 
întreprinderi  sociale de inserție în 
suma datorată la bugetul de stat, în 
condițiile art. 78 (3), lit. a) și b), 
Legea 448/2006. 
 

Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap stabileste 
obligativitatea ca autorităţile şi instituţiile publice, 
persoanele juridice, publice sau private, care au cel 
puţin 50 de angajaţi, să angajeze persoane cu 
handicap într-un procent de cel puţin 4% din numărul 
total de angajaţi. În caz contrar, putând opta pentru 
achiziţionarea de de produse sau servicii realizate prin 
propria activitate a persoanelor cu handicap sau plata 
lunară către bugetul de stat a unei sume de bani. 

Unităţile protejate autorizate conform legislaţiei 
naţioanale se conformează prevederilor art. 20 din 
Directivă şi anume: art. 4 din Procedura de autorizare 
a unităţilor protejate din 29.09.2010, emisă de către 
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale – 
MMFPS prevede respectarea criteriului: cel puţin 30% 
din numărul total de angajaţi să fie persoane cu 
handicap;  

Prevederi similare există şi în alte state membre UE, 
precum Germania şi Franţa. Germania: Decretul 
federal din 10 mai 2005 privind contractele destinate 
atelierelor pentru persoane cu handicap prevede 
că agenţiile de achiziţii publice trebuie să rezerve o 
parte din bugetul lor contractelor care pot fi atribuite 
atelierelor pentru lucrătorii cu handicap. Acest lucru 
poate presupune chiar contracte mari de bunuri și 
servicii. Participarea este limitată la ateliere pentru 
lucrătorii cu handicap. Multe municipalităţi au o 
politică de achiziţii publice favorabilă lucrătorilor cu 
handicap.  
Franţa: Articolul L323-1 din Code du travail (Codul 
muncii) al Franţei obligă angajatorii din sectoarele 
privat și public (cu 
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peste 25 de angajaţi) să aloce cel puţin 6 % din posturi 
persoanelor cu handicap. În temeiul articolului L323-8 
din cod, angajatorii, 
în special agenţiile de achiziţii publice, pot îndeplini 
parţial această obligaţie prin atribuirea de contracte 
companiilor care sprijină încadrarea în muncă a 
persoanelor cu handicap. În contextul achiziţiilor 
publice, acest lucru va consta în rezervarea anumitor 
contracte entităţilor în care peste % din personalul 
angajat este reprezentat de persoanele cu handicap, 
în conformitate cu articolul 19 din Directiva 2004/18. 
 
Legea nr. 219-2015 privind economia socială 
defineşte intreprinderea sociala de insertie ca  
operator economic care are ca scop principal 
integrarea socială şi profesională a persoanelor 
defavorizate, condiţiile de atestare a a acestora de 
către autorităţile competente. Acest tip de 
întreprindere are, permanent, cel puţin 30% din 
personalul angajat aparţinând grupului vulnerabil, 
astfel încât timpul de lucru cumulat al acestor 
angajaţi să reprezinte cel puţin 30% din totalul 
timpului de lucru al tuturor angajaţilor.    

Articolul 77 Contracte rezervate pentru 
anumite servicii  
(1) Statele membre pot prevedea 
faptul că autoritățile contractante pot 
rezerva dreptul organizațiilor de a 
participa la proceduri de atribuire a 
contractelor de achiziții publice 
destinate exclusiv serviciilor de 
sănătate, sociale și culturale 
menționate la articolul 74, care sunt 
cuprinse în codurile CPV 75121000-0, 
75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 

 În cadrul Art. 111 se introduc 
următoarele aliniate noi:   
(6) Autoritatea contractanta va 
rezerva dreptul furnizorilor de 
servicii sociale, organizaţii 
nonprofit, de a participa la proceduri 
de atribuire a contractelor de 
achiziții publice destinate exclusiv 
serviciilor  sociale menționate la 
articolul 74, care sunt cuprinse în 
codurile CPV 75121000-0, 75122000-
7, 75123000-4, 79622000-0, 

Conform Ghidului Achiziţii responsabile social - Un 
ghid al aspectelor sociale care trebuie 
luate în considerare în procedurile de achiziţii 
publice, publicat de către Comisia Europeană este 
posibil în domeniul serviciilor sociale ca, în cazuri 
excepţionale, când se îndeplinesc anumite condiţii 
specifi ce, executarea anumitor contracte să fi e 
rezervată unor operatori nonprofi. Pentru aceasta, 
este nevoie de o legislaţie naţională care să 
reglementeze această activitate specifi că și să 
prevadă restricţionarea accesului la anumite servicii în 
benefi ciul operatorilor nonprofi t. Totuși, orice astfel 



DIRECTIVA 2014/24/UE A 
PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A 
CONSILIULUI din 26 februarie 2014 
privind achizițiile publice şi de 
abrogare a Directivei 2004/18/C 

Proiect LEGE PRIVIND 
ACHIZIŢIILE PUBLICE 

Amendamente Motivaţie 

79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 
80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 
80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, 
de la 85000000-9 la 85323000-9, 
92500000- 6, 92600000-7, 98133000-4, 
98133110-8. L 94/138 Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene 28.3.2014 RO  
(2) O organizație menționată la 
alineatul (1) îndeplinește toate 
condițiile următoare: (a) obiectivul său 
este urmărirea unei misiuni în 
domeniul serviciilor publice, legată de 
prestarea serviciilor menționate la 
alineatul (1); (b) profiturile sunt 
reinvestite în vederea realizării 
obiectivului organizației. În cazul în 
care profiturile sunt distribuite sau 
redistribuite, acest lucru ar trebui să se 
bazeze pe considerente legate de 
participare; (c) structurile de 
conducere sau de capital ale 
organizației care execută contractul se 
bazează pe principiul participării 
angajaților la capital sau necesită 
participarea activă a angajaților, a 
utilizatorilor sau a părților interesate; și 
(d) organizației nu i-a fost atribuit un 
contract pentru serviciile în cauză de 
către autoritatea contractantă 
respectivă, în temeiul prezentului 
articol, în ultimii trei ani.  

79624000-4, 79625000-1, 80110000-
8, 80300000-7, 80420000-4, 
80430000-7, 80511000-9, 80520000-
5, 80590000-6, de la 85000000-9 la 
85323000-9, 92500000- 6, 
92600000-7, 98133000-4, 98133110-
8. L 94/138 Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene 28.3.2014 RO 
intreprinderilor sociale atestate 
conform Legii economiei sociale. 
Contracte rezervate pentru anumite 
servicii  
 
 (7) Autoritatea contractanta va 
rezerva dreptul intreprinderilor 
sociale atestate de a participa la 
proceduri de atribuire a contractelor 
de achiziții publice destinate exclusiv 
serviciilor de sănătate și culturale 
menționate la articolul 74, care sunt 
cuprinse în codurile CPV 75121000-
0, 75122000-7, 75123000-4, 
79622000-0, 79624000-4, 79625000-
1, 80110000-8, 80300000-7, 
80420000-4, 80430000-7, 80511000-
9, 80520000-5, 80590000-6, de la 
85000000-9 la 85323000-9, 
92500000- 6, 92600000-7, 
98133000-4, 98133110-8. L 94/138 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
28.3.2014 RO intreprinderilor sociale 
atestate conform Legii economiei 
sociale. 
 
 

de lege naţională ar constitui o restricţie adusă 
articolelor 49 și 56 din TFUE privind libertatea de 
stabilire și libera circulaţie a serviciilor și ar trebui să fi 
e justifi cată de la caz la caz. Potrivit jurisprudenţei 
Curţii, o astfel de restricţie ar putea fi justifi cată, în 
special, dacă este necesară și proporţională pentru 
atingerea anumitor obiective sociale urmărite de 
sistemul naţional de protecţie socială. 
 
Este necesar ca  legislaţia achiziţiilor să fie armonizată 
cu Legea Asistenţei sociale care prevede că numai 
furnizorii de servicii sociale acreditaţi pot furniza 
astfel de servicii – aceasta prevedere este conformă 
cu posibilitatea de rezervare a contractelor pentru 
servicii de interes general pentru anumite tipuri de 
operatori care îndeplinesc condiţiile prevăzute în 
Directiva la articolul 77 al 2. 
 
Astfel se are în vedere caracterul specific al serviciilor 
de interes general (autoritatea contractantă 
achiziţioneaza un servicu care este livrat cetăţenilor, 
având posibilitatea limitată de a controla condiţiile de 
livrare) şi necesitatea asigurării respectării interesului 
consumatorilor / beneficiarilor de astfel de servicii 
precum şi necesitatea păstrarii costurilor publice la un 
nivel redus prin caracterul non-profit sau cu profit 
limitat al furnizorilor.   
 
Întreprinderile sociale asa cum sunt definite în Legea 
economiei sociale respectă toate condiţiile prevăzute 
la al 2 art 77 din Directiva. Astfel, conform legislaţiei 
naţionale, întreprinderea socială respectă 
următoarele criterii: a) acţionează în scop social şi/sau 
în interesul general al comunităţii;  
b) alocă minimum 90% din profitul realizat scopului 
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(8) În cazul rezervării drepturilor de 
participare la procedura de atribuire 
a unor contracte pentru operatorii 
definiţi la alin 6 şi 7 exclusiv pentru 
servicii sociale, de sănătate şi 
culturale, a căror valoare estimată, 
fără TVA, este mai mica de 750.000 
euro şi sunt cuprinse în codurile CPV  
85321000-5, 85312400-3, 85311300-
5, 85311100-3, 85311200-4, 
85323000-9, 24931250-6 

social şi rezervei statutare;  c) se obligă să transmită 
bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai 
multe întreprinderi sociale; d) aplică principiul 
echităţii sociale faţă de angajaţi, asigurând niveluri de 
salarizare echitabile, între care nu pot exista diferenţe 
care să depăşească raportul de 1 la 8. 
 
Mai mult, îndeplinirea acestor criterii va fi atestată 
pentru întreprinderile sociale de autorităţi publice 
competente. Astfel, autorităţile contractante vor 
putea solicita ca parte din procedura de achiziţii 
numai atestarea corespunzatoare de către 
Ministerului Muncii. 
 

 
 
 
Articolul 43  
Etichete  
(1) În cazul în care intenționează să 
achiziționeze lucrări, produse sau 
servicii cu anumite caracteristici de 
mediu, sociale sau de altă natură, 
autoritățile contractante pot solicita în 
specificațiile tehnice, criteriile de 

Art. 154. 
(1) În cazul în care autoritatea 
contractantă intenţionează să 
achiziţioneze lucrări, produse 
sau servicii cu anumite 
caracteristici de mediu, sociale 
sau de altă natură, aceasta 
poate solicita prin specificaţiile 
tehnice, factorii de evaluare sau 
prin condiŃiile de executare a 
contractului o etichetă 
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atribuire sau condițiile de executare a 
contractului o etichetă specifică drept 
dovadă că lucrările, serviciile sau 
produsele corespund cerințelor 
solicitate, dacă toate condițiile de mai 
jos sunt îndeplinite:  
(a) cerințele etichetei se referă numai 
la criterii care sunt legate de obiectul 
contractului și sunt adecvate pentru a 
defini caracteristicile lucrărilor, 
produselor sau serviciilor care fac 
obiectul contractului;  
(b) cerințele etichetei se bazează pe 
criterii nediscriminatorii și verificabile 
în mod obiectiv;  
(c) etichetele sunt create printr-o 
procedură deschisă și transparentă, în 
cadrul căreia pot participa toate părțile 
interesate relevante, inclusiv 
organisme guvernamentale, 
consumatori, parteneri sociali, 
producători, distribuitori și organizații 
neguvernamentale;  
(d) etichetele sunt accesibi 

specifică drept dovadă că 
lucrările, serviciile sau 
produsele corespund cerinţelor 
solicitate. 
 (4) Modalităţile de definire a 
cerinţelor de etichetare, 
precum și condiţiile specifice de 
definire a acestora se stabilesc 
prin normele metodologice de 
aplicare a prezentei legi. 

 
 
Art. 154 (4) se modifică şi va avea 
următorul conţinut: 
(4)  Autoritățile contractante vor 
putea folosi numai condiții de 
etichetare definite prin acte 
normative naționale.   
 
Se introduce un nou alin cu 
următorul conţinut: 
În cazul atribuirii unor contracte 
către întreprinderile sociale de 
inserţie, autoritatea contractantă va 
solicita prin specificaţiile tehnice şi 
condiţiile de executare a contractului 
existenţa mărcii sociale drept 
dovadă că că lucrările, serviciile sau 
produsele corespund cerințelor 
solicitate. 
 

 

 

 


