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Modificări ale pragurilor aplicabile procedurilor de achiziție publică 

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L330/2015 au fost publicate Regulamentele (UE) cu  nr. 

2015/2340, 2015/2341 și 2015/2342, care modifică Directivele 2009/81/CE, 2004/17/CE și 2004/18/CE 

privitor la cuantumul noilor praguri valorice aplicabile în cadrul procedurilor de achiziție publică la nivel 

național. 

 

Noile valori sunt următoarele:  

- 135.000 de euro, înlocuind valoarea de 130.000 de euro prevăzută la art. 55 alin. (2) lit. a) şi la 

art. 57 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare;  

- 209.000 de euro, înlocuind valoarea de 200.000 de euro prevăzută la art. 9 lit. c1) din O.U.G. 

nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare;  

- 418.000 de euro, înlocuind valoarea de 400.000 de euro prevăzută la art. 55 alin. (2) lit. b) şi la 

art. 57 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare;  

- 5.225.000 de euro, înlocuind valoarea de 5.000.000 de euro prevăzută la art. 9 lit. c) şi la art. 

51 alin. (1) lit. c), la art. 55 alin. (2) lit. c) şi la art. 57 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările 

și completările ulterioare 

- 418.000 de euro, înlocuind valoarea de 400.000 de euro prevăzută la art. 134 alin. (2) lit. a) şi 

la art. 136 din O.U.G. nr. 114/2011, cu modificările și completările ulterioare;  

- 5.225.000 de euro, înlocuind valoarea de 5.000.000 de euro prevăzută la art. 134 alin. (2) lit. 

b) şi la art. 136 din O.U.G. nr. 114/2011, cu modificările și completările ulterioare;  

 

Totodată, având în vedere noua legislație europeană în materie, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 

nr. L307/2015 au fost publicate Regulamentele (UE) cu  nr. 2015/2170, 2015/2171 și 2015/2172, care 

modifică Directivele 2014/24/UE, 2014/25/UE și 2014/23/UE tot în sensul precizat anterior, fiind 

menționate aceleași praguri valorice. 

Aceste modificări ale Directivelor sus menționate au intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2016 și vor fi 

valabile și aplicabile tuturor procedurilor lansate după acest moment. Regulamentul este obligatoriu în 

toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre. Aceste modificări sunt operate de către 

Comisia Europeană și au un caracter regulat. 


