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NOTIFICARE 

cu privire la modificări ale pragurilor valorice de aplicare pentru procedurile de 

atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziții publice/sectoriale, a contractelor 

de concesiuni de lucrări și concesiuni de servicii precum și a anumitor contracte/acorduri-

cadru de achiziții publice în domeniile apărării și securității 

  

În data de 19 decembrie 2017 au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu nr. L 

337 următoarele Regulamente delegate (UE) ale Comisiei Europene: 

- Regulamentul delegat (UE) nr. 2017/2365 al Comisiei din 18 decembrie 2017 de 

modificare a Directivei 2014/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului în 

ceea ce privește pragurile de aplicare pentru procedurile de atribuire a 

contractelor de achiziții publice (Directivă transpusă în legislația națională prin 

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările 

ulterioare); 

- Regulamentul delegat (UE) nr. 2017/2364 al Comisiei din 18 decembrie 2017 de 

modificare a Directivei 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului în 

ceea ce privește pragurile de aplicare pentru procedurile de atribuire a 

contractelor de achiziții publice (Directivă transpusă în legislația națională prin 

Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale); 

- Regulamentul delegat (UE) nr. 2017/2366 al Comisiei din 18 decembrie 2017 de 

modificare a Directivei 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului în 

ceea ce privește pragurile de aplicare pentru procedurile de atribuire a 

contractelor de achiziții publice (Directivă transpusă în legislația națională prin 

Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii); 

- Regulamentul (UE) nr. 2017/2367 al Comisiei din 18 decembrie 2017 de modificare 

a Directivei 2009/81/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce 

privește pragurile de aplicare pentru procedurile de atribuire a contractelor de 

achiziții publice (Directivă transpusă în legislația națională prin O.U.G. nr. 114/2011 

aprobată prin Legea 195/2012 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii 

publice în domeniile apărării şi securităţii, cu modificările și completările ulterioare). 

 

Aceste Regulamente pot fi vizualizate accesând următorul link: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:337:FULL&from=EN 

 

Valorile aferente pragurilor de aplicare pentru procedurile de atribuire menționate mai 

sus sunt exprimate în euro în cadrul Regulamentelor în discuție. 

În ceea ce privește valorile corespunzătoare pragurilor prevăzute în Directivele 

2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE și 2009/81/CE, exprimate în alte monede naționale 
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decât euro, a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu nr. C 438, din data de 

19 decembrie 2017, Comunicarea Comisiei Europene cu nr. 2017/C 438/01. 

Această Comunicare poate fi vizualizată accesând următorul link: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.438.01.0001.01.RON&toc=OJ:C:2017:438:FULL 

 

Valorile exprimate în lei, corespondente valorilor exprimate în euro, sunt 
următoarele: 

 

80 000 EUR RON Leu nou românesc 360 160 lei 

(până la 01.01.2018 - 355.632 lei) 

 

144 000 EUR RON Leu nou românesc 648 288 lei 

(până la 01.01.2018 - 600.129 lei) 

 

221 000 EUR RON Leu nou românesc 994 942 lei 

(până la 01.01.2018 - 929.089 lei) 

 

443 000 EUR RON Leu nou românesc 1 994 386 lei 

(până la 01.01.2018 – 1.858.177 lei) 

 

750 000 EUR RON Leu nou românesc 3 376 500 lei 

(până la 01.01.2018 – 3.334.050 lei) 

 

1 000 000 EUR RON Leu nou românesc 4 502 000 lei 

(până la 01.01.2018 - 4.445.400 lei) 

 

5 548 000 EUR RON Leu nou românesc 24 977 096 lei 

(până la 01.01.2018 - 23.227.215 lei) 
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Precizăm că aceste modificări ale Directivelor intră în vigoare la 1 ianuarie 2018 și vor fi 

valabile și aplicabile tuturor procedurilor lansate începând cu această dată.  

Precizăm că Regulamentul are un domeniu de aplicare general, este obligatoriu în toate 

elementele sale, se aplică direct în statele membre și trebuie respectat integral de cei cărora 

li se aplică (persoane private, state membre, instituții ale Uniunii).  

Regulamentul se aplică direct în toate statele membre încă de la intrarea sa în vigoare, fără a 

fi necesar un act de transpunere la nivel național.  

Regulamentul intră în vigoare la data prevăzută în cadrul acestuia sau, în absența unei 

prevederi în acest sens, în a douăzecea zi de la publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene. 
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