
Noi provocari legislative în domeniul 

achiziţiilor publice. 
Particularităţi în domeniul sănătătii.  
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ale participantului la achizițiile publice în domeniul sănătății 
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Principalele Întrebări 

 

 

Există finanţare ?  

 

Sănătatea în 

România : o piaţa  

interesantă pentru a investi 

si a participa ? 

 
Autorităţile române în 

domeniul sănătăţii  => 

reprezintă ele un 

partener de încredere ? 



CONTRACTE IN DIRECT : 

 Pentru alte servicii / 

produse 

 Pentru achiziţiile 

din alte surse 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII  1 

Ministerul Sănătăţii : 

 unitate de achiziţii publice 

centralizată pentru lista de 

medicamente, materiale 

sanitare, echipamente medicale, 

echipamente de protecţie, 

servicii, combustibili şi lubrifianţi 

pentru parcul auto  

 încheie acorduri-cadru în 

numele şi pentru unităţile 

sanitare publice 

 achiziţii din finanţări asigurate 

de Minister sau doar într-o 

proporţie de 10% 

ALTE UNITĂŢI (spitale, 

clinici, etc) 2 
CONTRACTELE 

SUBSECVENTE  acordurilor 

cadru încheiate de Minister,    

 

! cu avizul Ministerului  

Autorităţile contractante în domeniul sănătaţii 

Partener de Încredere 
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OUG 34/2006 si HG 925/2006 
ce reprezinta legislaţia comună în materia 

achiziţiilor publice 

OUG 71/2012, ORDIN 1292/2012 

Ordin 638/2013, Ordin 213/2004 :  
Legislaţia specifică in domeniul achiziţiilor 

publice în domeniul sănătăţiii 

DIRECTIVELE EUROPENE : 

Directivele europene sunt transpuse in legislaţia 

româneasca, mai puţin cele aprobate în 

primăvara acestui an (limita de transpunere 18 

aprilie  2016) 

JURISPRUDENTA EUROPEANA  

obligatorie si respectată de CNSC dar mai ales 

de instanţele naţionale 
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O legislaţie aproape europeana 

Partener de Încredere ?! 

JURISPRUDENTA ROMANEASCA 

CNSC si instanţele naţionale 



CRITERIUL“OFERTA 

CEA MAI 

AVANTAJOASA 

ECONOMIC” 1.1 
Prioritatea criteriului  

« oferta cea mai 

avantajoasa economic»; 

 

Obligativitatea introducerii 

de criterii legate de 

calitate, accesibilitate, 

mediu şi caracter inovator 
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Criteriul « costul cel 

mai scăzut » : 

• preţul cel mai 

scăzut  SAU 

• costul ciclului de 

viaţa 

EFICIENŢA 1 

Eficienţa în utilizarea 

banului public 

Noutăţi legislative comunitare în 2014 
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Netranspuse încă in legislaţia românească           (1) 



MAI PUTINA BIROCRAŢIE 2 

• Documentul european de achizitie unica 

(DEAU) îndeplinirea criteriilor de 

participare pe bază de declaraţie pe 

propria raspundere. Posibilitate. 

Câştigătorul obligat să facă dovada 

îndeplinirii !  

• Arhiva de certificare online E cergis ; 

paşapoarte europene. 

Noutăţi legislative 

comunitare în 2014 
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Noutăţi legislative comunitare în 2014 
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(3) 

MODIFICAREA SUBSTANŢIALA  A CONTRACTULUI 3 

Modificarea substanţială a 

contractului: 

Criterii mult mai clare si mai 

puţin predispuse interpretării şi 

«bunului plac »  

 înlocuirea contractantului : 

regula : modificare substanţială ! 

excepţii : insolvenţa, operaţiuni 

de restructurare, dar în condiţii 

strict prevăzute ; 

Clauze de revizuire, clare, 

precise, fără echivoc în 

documentaţia iniţiala;  

Nici o creştere nu poate depăşi 

50% din valoarea contractului 

initial 

Modificări nesubstanţiale: 

valoare cumulată < 10 %  sau 15 

% din valoarea contractului;  

INOVATIA  4 
PARTENERIATUL PENTRU 

INOVARE – scop 

dezvoltarea unui produs / 

serviciu/lucrare  

inovatoare și achiziția 

ulterioară a produselor, 

serviciilor sau lucrărilor 

care rezultă 
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Noutăţi legislative româneşti 

• Dezbatere publica 

asupra specificaţiilor 

tehnice înainte de 

lansare – publicate pe 

site 

• 2 şedinţe de dezbatere 

IN DOMENIUL 

SĂNĂTĂŢII 

Perioada de transparenţa 

de 14 zile de la publicare  – 

insuficient 

Ordinul 213/2014 privind 

asigurarea transparenţei 

specificaţiilor tehnice 

aferente achiziţiilor publice 

centralizate 

www.gruiadufaut.com 

europene sau balcanice ?! EUROPENE 
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Noutăţi legislative româneşti 

Se legiferează prezumpţia 

abuzului : Respingerea 

contestaţiei (interpretări 

doctrinare si jurisprudenţiale 

neunitare) = contestaţie 

abuzivă ! 

GARANŢIA DE 

BUNA CONDUITĂ 

Efectul contrar scopului 

declarat : încurajează 

autorităţile la abuzuri !! 

Interzicerea de facto a 

contestării procedurilor de 

achiziţie prin impunerea 

depunerii de garanţii mari : 

1%  până la 10.000, 25.000 

sau 100.000 Euro 

www.gruiadufaut.com 

europene sau balcanice ?! BALCANICE 
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EXISTA FINANTARE ? 

Da, DAR se poate si 

mai bine – trebuie un 

management eficient si 

riguros a banilor publici  

www.gruiadufaut.com 

Celelalte 2 intrebari 

SANATATEA IN ROMANIA : O PIATA  INTERESANTA PENTRU A 

INVESTI SI A PARTICIPA ? 

ZF PHARMA SUMMIT : Raspunde prin concluziile participantilor ... 

GRUIA DUFAUT : legal POATE , DAR s-ar impune:  

• eliminarea reglementarilor « balcanice »,  

• un management mai eficient si controlat; 

• o transpunere fidela a regulilor comunitare in domeniu .. 



GRUIA DUFAUT 
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Intrebari ? 
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Competențele noastre 

Cabinetul GRUIA DUFAUT activeaza ̆ pe piața avocaturii 

de afaceri din România începând cu anul 1991 și se 

bucura ̆ de o reputat ̦ie solida ̆ sust ̦inută de o echipa ̆ de 

avocat ̦i competent ̦i, poliglot ̦i (vorbitori de limba româna ̆, 
engleza ̆, franceza ̆) și cu o expertiza ̆ vasta ̆ în diverse 

domenii. 

Fiind un juca ̆tor important pe piat ̦a avocaturii de afaceri, 

Cabinetul are un portofoliu de client ̦i impresionant care 

include grupuri și companii multinat ̦ionale și nat ̦ionale, 

întreprinderi mici și mijlocii atât stra ̆ine cât și românes ̦ti. 
Intr-un mediu legal competitiv și nesigur, noi recunoas ̦tem 

important ̦a parteneriatelor de lunga ̆ durată și ne dedica ̆m 

întru totul client ̦ilor noștri și nevoilor lor juridice prin 

consiliere juridica ̆ continua ̆ orientata ̆ spre business, o mare 

reactivitate și profesionalism. 

Loredana 

VAN DE WAART 
Avocat Asociat 

Baroul București  

DREPT COMERCIAL – DREPT IMOBILIAR - ACHIZIT ̦II PUBLICE S ̦I PPP - ENERGIE S ̦I RESURSE NATURALE - DREPT SOCIAL 

DREPT FISCAL S ̦I FINANCIAR - DREPTUL CONCURENT ̦EI S ̦I AL DISTRIBUȚIEI - DREPTUL PROPRIETA ̆ȚII INTELECTUALE 



CONTACTATI-NE ROMANIA: 

bucarest@gruiadufaut.com 

FRANTA: 

paris@gruiadufaut.com 

linkedin.com/company/cabi

net-d'avocats-gruia-dufaut 

www.gruiadufaut.com 

VA MULTUMIM PENTRU ATENTIE !  


