
Art. I - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 390 din 23 mai 2016, cu modificările și completările ulterioare, se 

modifică și se completează după cum urmează: 

1.La articolul 187, după alineatul (4), se introduce un nou alineat, alin. (41), cu următorul 

cuprins: 

(41) Pentru atribuirea contractelor de achiziție publică verzi, așa cum sunt definite în 

Legea nr. 69/2016, articolul 2, litera (b) privind achizițiile publice verzi, cu 

modificările și completările ulterioare, autoritatea contractantă va include în cadrul 

criteriului de atribuire prevăzut la alin. (3) lit. c) și d), factori de evaluare privind 

protecția mediului. 

 

 

2. După litera b), la articolul 187, alineatul (8), se intorduce o noua litera, lit.c) cu urmatorul 

cuprins: 

 

c) anumitor categorii de contracte de achiziţie publică/acorduri-cadru de produse care au 

impact asupra mediului, pe durata intregului ciclu de viata. 

 

3. După alineatul (9), la articolul 187., se intorduce un nou alineat, alin. (91) cu urmatorul 

cuprins: 

(91) Categoriile de contracte de achiziţie publică/acorduri-cadru prevăzute la alin. (8) lit. c) se 

stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 

 

4. După alineatul (2), la articolul 188, se introduce un nou alineat, alin. (3) cu urmatorul 

cuprins: 

(3) În sensul dispoziţiilor alin. (1), pentru categoriile de contracte de achiziţie 

publică/acorduri-cadru prevăzute la art. 187 alin. (8) lit. c), autoritatea contractantă va avea în 

vedere cel puțin factori de evaluare în legătură cu: 

a) contributia procesului de fabricatie la protectia mediului; 

b) lantul de aprovizionare – canale scurte de aprovizoonare; 

c) cea mai scurta distanta de la locul de productie la locul de consum. 

 

5. După litera g), la articolul 224, alineatul (1), se introduce o nouă literă, litera g1), cu 

următorul cuprins: 

g1) încălcarea dispozițiilor prevăzute la art. 187, alin. (41)  si alin. (8); 

 

ART. II - Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 391 din 23 mai 2016, se modifică și se completează după cum 

urmează: 

1. După alineatul 4, la articolul 209, se introduce un nou alineat, alin. (41), cu următorul 

cuprins: 

(41) Pentru atribuirea contractelor de achiziție publică verzi, așa cum sunt definite în 

Legea nr. 69/2016, articolul 2, litera (b), privind achizițiile publice verzi, cu 

modificările și completările ulterioare, entitatea contractantă va include în cadrul 

criteriului de atribuire prevăzut la alin. (3) lit. c) și d), factori de evaluare privind 

protecția mediului. 

 

2. Alineatul (8), la articolul 209, se modifica si va avea urmatorul cuprins: 



(8) Entitatea contractantă nu va utiliza preţul cel mai scăzut sau costul cel mai scăzut drept 

criteriu de atribuire în cazul: 

a) anumitor categorii de contracte sectoriale/acorduri-cadru de lucrări sau de servicii care au 

ca obiect servicii intelectuale şi care presupun activităţi cu nivel de complexitate ridicat. 

b) anumitor categorii de contracte de achiziţie sectoriala/acorduri-cadru de produse care au 

impact asupra mediului, pe durata intregului ciclu de viata. 

 

3. După alineatul (9), la articolul 209, se introduce un nou alineat, alin. (91) cu urmatorul 

cuprins: 

(91) Categoriile de contracte de achiziţie sectoriala/acorduri-cadru prevăzute la alin. (8) lit. b) 

se stabilesc prin Normele metodologice de aplicare a prezentei legi.  

 

4. După alineatul (2), la articolul 210, se introduce un nou alineat, alin. (3) cu urmatorul 

cuprins: 

(3) În sensul dispoziţiilor alin. (1), pentru categoriile de contracte de achiziţie 

sectoriala/acorduri-cadru prevăzute la art. 209 alin. (8) lit. b), entitatea contractantă va avea în 

vedere cel puțin factori de evaluare în legătură cu: 

a) contributia procesului de fabricatie la protectia mediului; 

b) lantul de aprovizionare – canale scurte de aprovizoonare; 

c) cea mai scurta distanta de la locul de productie la locul de consum. 

 

5. După litera e), la articolul 245, alineatul (2), se introduce o nouă literă, litera e1), cu 

următorul cuprins: 

e1) încălcarea dispozițiilor prevăzute la art. 209, alin.(41) si alin. (8); 

 

ART. III 

(1) Procedurile de atribuire în curs de desfășurare la data intrării în vigoare a prezentei legi se 

supun legislației în vigoare la data inițierii acestora. 

(2) Prin procedură de atribuire în curs de desfășurare se înțelege orice procedură pentru care 

s-a transmis un anunț de participare, un anunț de participare simplificat sau o invitație de 

participare până la data intrării în vigoare a prezentei legi. 

 

ART. IV 

În termen de 60 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, autoritatea publică centrală 

pentru protecția mediului, respectiv Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, împreună cu 

Agenția Națională pentru Achiziții Publice, elaborează un ghid, aprobat prin ordin comun al 

ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor și al președintelui Agenției Naționale pentru 

Achiziții Publice, care cuprinde  factori de evaluare privind protecția mediului ce pot fi 

utilizați pentru atribuirea contractelor de achiziție publică verzi, care se publică în Monitorul 

Oficial al României. 

 


