
MODIFICARE PRAGURI APLICABILE CONTRACTELOR DE ACHIZIȚII PUBLICE 

 

În data de 31 octombrie 2019 au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu nr. L 279 

următoarele Regulamente delegate (UE) ale Comisiei Europene: 

 Regulamentul Delegat (UE) nr. 2019/1827 al Comisiei din 30 octombrie 2019 de modificare 

a Directivei 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește 

pragul pentru concesiuni (Directivă transpusă în legislația națională prin Legea nr. 100/2016 

privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii);  

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1827&from=RO) 

 Regulamentul Delegat (UE) nr. 2019/1828 al Comisiei din 30 octombrie 2019 de modificare 

a Directivei 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește 

pragurile de aplicare pentru contractele de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de 

servicii și pentru concursurile de proiecte (Directivă transpusă în legislația națională prin 

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

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1828&from=RO) 

 Regulamentul Delegat (UE) nr. 2019/1829 al Comisiei din 30 octombrie 2019 de modificare 

a Directivei 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește 

pragurile de aplicare pentru contractele de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de 

servicii și pentru concursurile de proiecte (Directivă transpusă în legislația națională prin 

Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale); 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1829&from=RO) 

 Regulamentul Delegat (UE) nr. 2019/1830 al Comisiei din 30 octombrie 2019 de modificare 

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

pragurile pentru contractele de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii 

(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). 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32019R1830&from=RO) 

 

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 decât euro, a fost 

publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu nr. C 370, din data de 31 octombrie 2019, 

Comunicarea Comisiei Europene cu nr. 2019/C 370/01. (https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC1031(01)&from=RO). 

 

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

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1827&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1828&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1829&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32019R1830&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC1031(01)&from=RO)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC1031(01)&from=RO)


EURO LEI 

80 000 euro 374 040 lei 

(până la 01.01.2020 – 360 160 lei) 

139 000 euro 

(până la 01.01.2020 - 144 000 euro) 

649 895 lei 

(până la 01.01.2020 – 648 288 lei) 

214 000 euro 

(până la 01.01.2020 - 221 000 euro) 

1 000 557 lei 

(până la 01.01.2020 – 994 942 lei) 

428 000 euro 

(până la 01.01.2020 - 443 000 euro) 

2 001 114 lei 

(până la 01.01.2020 – 1 994 386 lei) 

750 000 euro 3 506 625 lei 

(până la 01.01.2020 –  3 376 500 lei) 

1 000 000 euro 4 675 500 lei 

(până la 01.01.2020 – 4 502 000 lei) 

5 350 000 euro 

(până la 01.01.2020 - 5 548 000 euro) 

25 013 925 lei 

(până la 01.01.2020 – 24 977 096 lei) 

 

 

Aceste modificări ale Directivelor sus menționate intră în vigoare la 1 ianuarie 2020 și vor fi 

valabile și aplicabile tuturor procedurilor lansate începând cu această dată. 

 


