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Modificări ale pragurilor aplicabile procedurilor de achizi�ie publică 

 

 

În data de 30 noiembrie 2011, a fost adoptat Regulamentul Comisiei Europene nr. 

1251/2011 care modifică Directivele 2004/17/EC, 2004/18/EC �i 2009/81/EC privitor la 

cuantumul noilor praguri valorice aplicabile în cadrul procedurilor de achizi�ie publică la nivel 

na�ional. Noile valori, valabile pentru o perioadă de doi ani, sunt următoarele: 

- 130.000 Euro, înlocuind valoarea de 125.000 Euro prevăzută la art. 55, alin. (2), lit. a), la 

art 57 din OUG nr. 34/2006, cu modificările �i completările ulterioare; 

- 200.000 Euro, înlocuind valoarea de 193.000 Euro prevăzută  la art. 9, lit. c) indice 1, din 

OUG nr. 34/2006, cu modificările �i completările ulterioare; 

- 400.000 Euro, înlocuind valoarea de 387.000 Euro prevăzută la art.55, alin. (2), lit. b)., la 

art 57 din OUG nr. 34/2006, cu modificările �i completările ulterioare; 

- 5.000.000 Euro, înlocuind valoarea de 4.845.000 Euro prevăzută la art. 9, lit. c), la art. 

51, alin. (1), lit. c), la art. 55, alin. (2), lit. c), la art 57 din OUG nr. 34/2006, cu 

modificările �i completările ulterioare 

Aceste modificări ale Directivelor vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2012 �i valabile �i aplicabile 

tuturor  procedurilor  lansate după această perioadă. 



 
 

Comunicarea privind valorile corespondente în monedele na�ionale ale statelor comunitare care 

nu au trecut la moneda Euro au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 2001/C 

353/01. 

De asemenea, pute�i informa�iile detaliate pe articolele specifice din cadrul Directivelor aici  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:319:0043:0044:EN:PDF 

�i aici  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:353:0001:0003:EN:PDF 

Aceste modificări sunt operate de către Comisia Europeană �i au un caracter regulat. Ultima updatare a 

acestor praguri cu rata infla�iei a fost realizată la 1 ianuarie 2010. 
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