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 CADRUL LEGAL 

achiziții publice 

 

 Legea nr. 193 din 26 iunie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 77/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 

contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 

servicii  

 

Bibliotecile din Sistemul Naţional de Biblioteci: 

 - multiple dificultăţi în procesele de achiziţie de documente 

 - 2006 – sesizări către ANRMAP 
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Legea bibliotecilor 334/2002 republicată 

 
 art. 40: 

 “(11) Bibliotecile publice sunt obligate să îşi dezvolte colecţiile de documente, 

 prin achiziţionarea de titluri din producţia editorială curentă, precum şi prin 

 completarea retrospectivă. 

 art.41: 

 “(1) Colecţiile bibliotecilor se constituie şi se dezvoltă prin transfer, schimb 

 interbibliotecar naţional şi internaţional, donaţii, legate si sponsorizări, precum 

 si prin achiziţionarea unor servicii culturale de biblioteca, respectiv 

 achiziţionarea de documente specifice, publicaţii, cărţi vechi şi din producţia 

 editorială curentă, indiferent de valoarea lor şi de suportul pe care au fost 

 înregistrate sau fixate, cu respectarea principiilor utilizării eficiente a fondurilor 

 publice, a transparenţei şi a tratamentului egal, în condiţiile legii.” 
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Obiectul achiziției în biblioteci 

 

 produse unice din punct de vedere biblioteconomic şi comercial 

 

 nu pot fi asimilate produselor realizate la scară industrială 

 

 documentul este tipărit/produs şi distribuit în circuitul comercial 
de către o singură editură care deţine drepturile de proprietate 
asupra documentului 
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Probleme 

 

 Epuizarea titlurilor de interes 

 Editurile mici nu participă în SEAP 

 Proceduri solicitante 

 CPV – 2008 

 TVA – 9% și 24% 
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Excepții  

 

 În prezent, art. 13 din OUG 34 menţionează că prevederile actului nu se aplică 

pentru atribuirea contractului de servicii care:  

 b) se referă la cumpărarea, dezvoltarea, producţia sau coproducţia de programe 

destinate difuzării, de către instituţii de radiodifuziune şi televiziune; 

 f) se referă la prestarea de servicii de cercetare-dezvoltare remunerate în totalitate 

de către autoritatea contractantă şi ale căror rezultate nu sunt destinate, în mod 

exclusiv, autorităţii contractante pentru propriul beneficiu. 
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Propuneri 

 

 exceptarea bibliotecilor de la prevederile OUG 34 şi introducerea unui nou 

alineat g): 

 g) se referă la achiziţionarea de documente specifice, publicaţii, cărţi 

 vechi şi din producţia editorială curentă, indiferent de valoarea lor şi de 

 suportul pe care au fost înregistrate sau fixate 
 

 Art. 41 Legea bibliotecilor: 

 (1) Colecţiile bibliotecilor se constituie şi se dezvoltă [……] cu 
 respectarea principiilor utilizării eficiente a fondurilor publice, a 
 transparenţei şi a tratamentului egal, în condiţiile legii, fiind exceptate 
 de la prevederile OUG 34/2006  privind atribuirea contractelor de 
 achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
 contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările 
 ulterioare. 
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