
         
 
 
 
 

 

 

Către,  Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice   

În atenția Domnului Președinte, ec. Bogdan – Paul DOBRIN 

 

Referitor la: Proiectul Legii privind achizițiilor publice  

 

 

Stimate Domnule Preşedinte, 

 

Prin prezenta, organizațiile semnatare, în temeiul art. 6 din Legea nr. 52 din 2003 privind 

transparența decizională în administrația publică, vă transmit propunerile noastre privind Proiectul 

Legii privind achizițiile publice lansat în dezbatere publică de Ministerul Finanțelor Publice.  

 

Propunerile vin în contextul transpunerii noii Directive europene în materie legislația națională și în 

contextul recentei adoptări a Legii economiei sociale în țara noastră. 

 

Vă rugăm pe această cale să analizați propunerile noastre. Acestea sunt menite  

1. să aducă legislația națională în linie cu legislația europeană și din statele membre UE în 

ceea ce privește achizițiile sociale și accesul unităților protejate, al întreprinderilor sociale 

de inserție la achizițiile din fonduri publice, dat fiind rolul cheie al acestora în incluziunea 

activă a persoanelor defavorizate 

2. să contribuie astfel la atingerea obiectivelor Strategiei naţionale privind incluziunea socială 

şi reducerea sărăciei (2014-2020) inclusiv prin intermediul achizițiilor directe pe lângă 

măsurile legate de prestații și servicii sociale pe care Ministerul le are în vedere 

1. Să contribuie la punerea în practică cu succes a recentei adoptate Legi a economiei sociale 

contribuind la dezvoltarea relațiilor de colaborare dintre autoritățile publice și actorii 

economiei sociale  

 

Modificările propuse sunt următoarele I. Modificarea art. 56 alin.:  

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. 

Motivare: Intrarea în vigoare a Legii economiei sociale nr. 219/2015  care defineşte întreprinderea 

socială de inserţie ca operator economic care are ca scop principal integrarea socială si profesională 

a persoanelor defavorizate, condiţiile de atestare a acestora de către autoritatile competente 

 



         
 
 
 
 

ANOFM, în concordanţă cu criteriile prevăzute de Directivă. 

Art. 10. (1) Întreprinderea socială de inserţie este întreprinderea socială care: 

a) 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; 

Art. 12. Statutul de întreprindere socială de inserţie se certifică prin acordarea mărcii sociale. 
Includerea acestei referinte ar simplifica procedura de achiziţii – în sensul că autoritatea contractantă 
nu ar mai trebui să verifice îndeplinirea condiţiilor de angajare a lucrătorilor defavorizaţi acestea fiind 
atestate de autorităţile competente prin procesul specific de atestare.  
 

În plus, Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 

stabileşte 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.  

 

II. Introducerea unui art. nou având următorul conţinut: 

(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, 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. 

(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. 

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. 

Motivare: Având în vedere linia europeană în ceea ce priveşte politicile publice în domeniul 

economiei sociale, este necesar ca şi la nivelul legislaţiei naţionale să se prevada posibilitatea de 

rezervare a contractelor pentru servicii de interes general pentru anumite tipuri de operatori care 

îndeplinesc condiţiile prevăzute în Directiva 2014/24/UE, articolul 77. 

Astfel, se are în vedere caracterul specific al serviciilor de interes general (autoritatea contractantă 

achiziţionează un servicu care este livrat cetăţenilor, aceştia 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.   

 

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 specifice, 

executarea anumitor contracte să fie rezervată unor operatori nonprofit. Pentru aceasta, este nevoie 

de o legislaţie naţională care să reglementeze această activitate specifică și să prevadă 

restricţionarea accesului la anumite servicii în beneficiul operatorilor nonprofit. Totuși, orice astfel 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 fie justificată de la caz la caz. Potrivit jurisprudenţei 

Curţii, o astfel de restricţie ar putea fi justificată, 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. 

 

Întreprinderile sociale aşa cum sunt definite în Legea nr. 219/2015 respectă toate condiţiile 

prevăzute la art 77 din Directiva 2014/24/UE  si anume  

 

Directiva art 77 al 2 Legea economiei sociale  

(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 

Art. 4. 
Economia socială se bazează pe următoarele 
principii: 

a) prioritate acordată individului şi obiectivelor 
sociale faţă de creşterea profitului; 

b) solidaritate şi responsabilitate colectivă; 

c) convergenţa dintre interesele membrilor 
asociaţi şi interesul general şi/sau interesele unei 
colectivităţi; 



         
 
 
 
 

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. 

d) control democratic al membrilor, exercitat 
asupra activităţilor desfăşurate; 

e) caracter voluntar şi liber al asocierii în formele 
de organizare specifice domeniului economiei 
sociale; 

f) personalitate juridică distinctă, autonomie de 
gestiune şi independenţă faţă de autorităţile 
publice; 

g) alocarea celei mai mari părţi a 
profitului/excedentului financiar pentru atingerea 
obiectivelor de interes general, ale unei 
colectivităţi sau în interesul personal 
nepatrimonial al membrilor. 
Art. 8. 

(1) Statutul de întreprindere socială se recunoaşte 
prin acordarea unui atestat de întreprindere 
socială, denumit în continuare atestat. 

 (4) Atestatul se acordă acelor întreprinderi sociale 
care dispun prin actele de înfiinţare şi funcţionare 
respectarea următoarelor criterii: 
a) acţionează în scop social şi/sau în interesul 
general al comunităţii; 
b) alocă minimum 90% din profitul realizat 
scopului social şi rezervei statutare; 

 

Mai mult, îndeplinirea acestor criterii va fi atestată în cazul întreprinderile sociale de către autorităţi 

publice competente, în urma unui proces complex de evaluare. Astfel, autorităţile contractante vor 

putea solicita ca parte din procedura de achziţii numai atestarea corespunzatoarea de către 

Ministerului Muncii. 

 

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.   

 

III. Introducerea art. 154 cu următorul conţinut: 

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. 



         
 
 
 
 

 

Motivare: Modificarea se justifică în contextul adoptării Legii economiei sociale. 

 

 

Vă asigurăm de disponibilitatea noastră, persoană de contact: Raluca Sîmbotin, tel: 021.310.01.77 

sau e-mail raluca.simbotin@fdsc.ro. 

 

Cu deosebită considerație, 

 

Ionuț Sibian, Director Executiv, Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile 

Angela Achiței, Președinte, Fundația ”Alături de Voi” România și FONSS – Federația Organizațiilor 

Neguvernamentale pentru Servicii Sociale 

Raluca Ouriaghli, Președinte – RISE – Rețeaua Întreprinderilor Sociale de Inserție  

Gheorghe Chioaru, Președinte, Federația Națională a Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor 

din România – membră a Coaliției Economiei Sociale 

Doina Crângaşu, Director Executiv, Confederaţia Caritas România, Manager SenioriNet 

Andreia Moraru, Lider DizabNet, Reţeaua prestatorilor de servicii pentru persoane cu dizabilităţi 

Bogdan Simion, Preşedinte, Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC) 

Ancuța Vameșu, Coordonatorul Institutul de Economie Socială 

Violeta Alexandru, Director, Institutul pentru Politici Publice IPP 

Diana Chiriacescu, Expert servicii sociale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         
 
 
 
 
Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale – 

FONSS, reprezintă o platformă de lobby și advocacy, care și-a propus ca 

misiune implicarea în schimbarea politicilor și dezvoltarea sustenabilă a serviciilor sociale. Federația 

reunește 21 organizații cu activitatea relevantă în domeniu: Asociația Alternative Sociale, Asociația 

Betania Bacău, Asociația Regională de Educare a Adulților Suceava (AREAS), Asociația Salvați Copiii 

Iași, Centrul de Dezvoltare Socială, Centrul de Mediere și Securitate Comunitară Iași (CMSC), Centrul 

Diecezan Caritas, Filiala Iași a Asociației Naționale pentru Copii și Adulți cu Autism din România 

(A.N.C.A.A.R.), Fundația “Alaturi de Voi” România, Fundaţia ”Ancora Salvării” Iași, Fundația COTE, 

Fundația de Dezvoltare Locală “Speranța” Tg. Neamț, Fundația de Sprijin Comunitar Bacău (FSC), 

Fundația Enable România, Fundația Inimă de Copil, Galați, Fundația Iosif, Fundația Păpădia Iași, 

Fundația Serviciilor Sociale Bethany, Fundaţia Solidaritate şi Speranţă Iași, Fundația Star of Hope, 

Fundația World Vision România. 

RISE România reprezintă 11 ONG-uri din România: 8 membri fondatori - Fundaţia Alături de Voi 

România, Atelierul de Pânză şi Reciclata - Viitor Plus, Organizaţia Umanitară Concordia, Fundaţia 

Dezvoltarea Popoarelor, Asociaţia Ateliere Fără Frontiere, Fundaţia Motivation, Organizaţia 

Umanitară Concordia, Touched Collection, Areas Suceava. În 2012 ni s-au alăturat ca membri activi 

Asociaţia CRIES Timişoare, Asociaţia ACSIS şi Asociaţia Caritas Câmpulung. 

Reţeaua română a întreprinderilor sociale de inserţie prin activitatea economică are ca obiectiv 

principal susţinerea şi dezvoltarea întreprinderilor de inserţie socio-profesională prin activitatea 

economică pentru persoane aflate în dificultate. 


