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Excluderea 
ofertanţilor din 
procedurile de 

atribuire a 
contractelor de 

achiziţie publică 
(i). Principii 

reglementate în 
directiva 

2014/24/CE
O decizie pronunţată recent de Curtea de Apel Bucureşti prin care o autoritate contractantă a fost obligată să 
excludă operatori economici dintr-o procedură de atribuire a unui contract de achiziţie publică pe motiv că există 
indicii rezonabile privind încheierea unor acorduri ce vizează denaturarea concurenţei a fost considerată de foarte 
mulţi o premieră juridică şi aceasta cu toate că Directiva 2014/24/CE privind achiziţiile publice a fost transpusă în 
legislaţia românească cu aproape 4 ani în urmă prin Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.
Acest lucru arată că, deşi o multitudine de diferende izvorâte din domeniul achiziţiilor publice au drept cauză prin-
cipală excluderea ofertanţilor din procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică, mecanismele legale 
care reglementează situaţiile în care un ofertant poate fi exclus din aceste proceduri de atribuire nu au fost încă 
analizate îndeaproape.
Prin urmare, într-o serie de articole, urmează să explicăm în detaliu mecanismele care reglementează motivele de 
excludere a operatorilor economici dintr-o procedură de atribuire a unui contract de achiziţie publică, sens în care 
vom face trimiteri la legislaţia şi practica europeană relevantă în materie.
Mai întâi se cuvine să facem o precizare terminologică cu privire la întinderea noţiunii de motive de excludere. Astfel, 
în logica Directivei 2014/24/CE respectiv a Legii nr. 98/2016, nu suntem în prezenţa unui motiv de excludere ori 
de câte ori un participant la o procedură de atribuire este descalificat şi nu mai poate participa la respectiva procedu-
ră de atribuire. Cu alte cuvinte, motivele de excludere fac parte din categoria mai largă a criteriilor de calificare şi selecţie (ală-
turi de criteriile privind capacitate candidatului sau a ofertantului), sunt reglementate în detaliu de legiuitor (altfel 
decât criteriile privind capacitatea candidatului sau a ofertantului care beneficiază de o reglementare mai generală), 
autoritatea contractantă având obligaţia sau facultatea de a exclude pe acei ofertanţi care se află în cazurile de 
excludere prevăzute de legiuitor.
Prin urmare, dincolo de faptul că motivele de excludere sunt prevăzute expres de legiuitor, autoritatea contractantă 
având o marjă de apreciere în aplicarea şi niciodată în reglementarea propriu-zisă a acestor motive (spre deosebire 
de criteriile privind capacitatea candidatului sau a ofertantului), acestea se prezintă ca un prim filtru pentru persoa-
nele fizice sau juridice care intenţionează să participe la o procedură de atribuire a unui contract de achiziţie 
publică.
O primă observaţie cu privire la motivele de excludere care reiese din chiar preambulul Directivei 2014/24/CE, 
este că anumiţi operatori economici aflaţi în anumite situaţii ar trebui excluşi automat din procedurile de atribuire; 
este vorba de acei operatori economici „care au făcut parte dintr-o organizaţie criminală sau care au fost găsiţi vinovaţi de 
corupţie, de fraudă în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii, de infracţiuni teroriste, de spălare de bani sau de finanţarea tero-
rismului” ori de situaţia neplăţii „taxelor şi impozitelor şi a contribuţiilor la asigurările sociale”.
Pe de altă parte, tot în preambulul Directivei 2014/24/CE se arată că „atunci când aplică motive facultative pentru exclu-
dere, autorităţile contractante ar trebui să fie atente în mod special la principiul proporţionalităţii.” Astfel, se consideră că în anu-
mite situaţii, considerate mai puţin grave, neregulile la nivelul operatorilor economici ar trebui să ducă la exclude-
rea dintr-o procedură de atribuire doar în circumstanţe excepţionale.
În raport de această marjă de apreciere pe care autoritatea contractantă o are în aplicarea unui motiv de excludere, 
Directiva 2014/24/CE privind achiziţiile publice distinge aşadar între două categorii, respectiv (i) motive 
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obligatorii de excludere; şi (ii) motive facultative de excludere. 
Graniţa dintre cele două categorii de motive de excludere este, aşa cum vom detalia pe larg în articolele viitoare, 
foarte fină câtă vreme este permis operatorului economic participant la o procedură de atribuire să demonstreze 
în anumite situaţii adoptarea de măsuri de conformare pentru remedierea consecinţelor derivate din anumite fap-
te penale şi chiar să solicite autorităţii contractante examinarea măsurilor de conformare luate în vederea unei 
posibile admiteri la procedura de achiziţii publice.
Prin urmare, în stilul deja consacrat al directivelor europene din domeniul achiziţiilor publice şi a concesiunilor, şi 
în privinţa aplicării motivelor de excludere legiuitorul european face apel la principiul proporţionalităţii şi impune 
analizarea motivelor de excludere de la caz la caz respectiv evitarea aplicării automate a textelor de lege care regle-
mentează aceste motive de excludere. Altfel spus, codificând jurisprudenţa constantă a Curţii de Justiţie a Uniunii 
Europene în materie, Directiva 2014/24/CE reclamă ca orice măsuri luate să nu depăşească ceea ce este necesar 
pentru atingerea obiectivelor urmărite.
În transpunerea Directivei 2014/24/CE, legiuitorul român a modificat puţin filosofia din jurul principiului pro-
porţionalităţii, transformând o serie de motive de excludere reglementate de directivă ca facultative (motivele de 
excludere de la art. 57 alin. 4 din directivă) în motive de excludere obligatorii. Trebuie spus însă că, strict din acest 
punct de vedere, transformarea unor motive de excludere facultative în motive obligatorii este o operaţiune per-
misă chiar de textul Directivei 2014/24/CE, aşa încât nu se pune problema unei încălcări a obligaţiei de transpu-
nere a directivei în dreptul românesc.
Fără a intra la acest moment în detalii cu privire la reglementarea specifică a cazurilor de excludere în Directiva 
2014/24/CE (o astfel de prezentare va fi mult mai utilă în contextul analizei viitoare a transpunerii motivelor de 
excludere în legislaţia românească), subliniem că motivele de excludere obligatorii au în vedere săvârşirea de către parti-
cipantul la procedura de atribuire a unor infracţiuni specifice, enumerate limitativ respectiv neplata unor obligaţii fiscale scadente.
În ceea ce priveşte săvârşirea anumitor infracţiuni de către participantul la procedura de atribuire şi sancţionarea 
acestuia prin excluderea din procedură, Directiva 2014/24/CE prevede o serie de principii precum faptul că: (i) 
operatorul economic trebuie să fi fost condamnat printr-o hotărâre definitivă pentru săvârşirea uneia dintre infrac-
ţiunile enumerate de directivă; (ii) operatorul economic este exclus şi atunci când din structurile sale de conducere 
şi control fac parte persoane condamnate pentru una dintre infracţiunile amintite mai devreme; (iii) acest motiv de 
excludere operează indiferent de etapa procedurii de atribuire în care este identificat.
Cu privire la cea de a doua categorie de motive obligatorii de excludere, respectiv neplata unor obligaţii fiscale sca-
dente acesta se aplică, în principiu, în acele situaţii în care operatorul economic şi-a încălcat obligaţiile privind plata 
impozitelor sau a contribuţiilor la asigurările sociale, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească 
sau decizie administrativă având caracter definitiv şi obligatoriu, în conformitate cu dispoziţiile legale ale statului 
în care operatorul economic este stabilit sau cu dispoziţiile legale ale statului autorităţii contractante.
În ceea ce priveşte motivele facultative de excludere prevăzute de Directiva 2014/24/CE, acestea se caracterizează 
printr-o eterogenitate mare, vizând cu situaţii care implică încălcarea de obligaţii în domeniul mediului, social şi al 
muncii şi terminând cu situaţii în care operatorul economic se face vinovat de abateri profesionale grave, conflict 
de interese ori de fapte care au condus la denaturarea concurenţei.
După cum anticipam mai sus, în aplicarea principiului proporţionalităţii, Directiva 2014/24/CE prevede o serie 
de măsuri de remediere care permit operatorului economic să demonstreze că, deşi se află într-un caz de exclude-
re, a luat măsuri suficiente pentru a-şi demonstra credibilitatea şi fiabilitatea. Măsurile de remediere diferă în func-
ţie de motivul care atrage excludere din procedură şi cuprind dovada plăţii sau angajamentului de plată a obligaţii-
lor fiscale scadente, clarificarea faptelor de care operatorul economic se face vinovat ori luare de măsuri concrete 
la nivel organizaţional şi de personal în vederea evitării unor noi infracţiuni sau abateri.
În orice caz, în virtutea prevederilor Directivei 2014/24/CE, măsurile de remediere sunt evaluate de autorităţile 
contractante în concret şi ţinând seama de gravitatea faptelor imputate operatorului economic respectiv de 

circumstanţele particulare ale abaterilor de care acesta se face vinovat.
O mare parte din liniile directoare fixate de Directiva 2014/24/CE, ex-
puse mai sus, au fost respectate de legiuitorul român în procesul de 
transpunere al directivei în legislaţia românească, însă, aşa cum urmea-
ză să arătăm în materialele viitoare, acest proces de transpunere nu este 
departe de orice critici. Totodată, procesul de aplicare a motivelor de 
excludere se îndepărtează deseori de principiile reglementate de direc-
tivă şi care reclamă, în esenţă, o atitudine proactivă a autorităţilor con-
tractante, iar nu doar una punitivă.


