
                    HOTĂRÂREA Nr. 485/2020 din 25 iunie 2020 
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din 
Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 394/2016, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 
achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 
 
EMITENT:      GUVERNUL ROMÂNIEI 
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 561 din 29 iunie 2020 
 
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, 
 
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 
 
    ART. I 
    Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile 
sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 6 iunie 2016, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 
    1. La articolul 18 alineatul (3), litera b) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
    "b) valoarea estimată a contractului având ca obiect prestarea serviciilor de 
proiectare tehnică şi asistenţă din partea proiectantului pentru fiecare obiectiv de 
investiţii în parte cumulată cu cea a lucrărilor aferente obiectivului de investiţii, 
dacă acestea fac obiectul aceluiaşi contract sectorial de lucrări;". 
    2. La articolul 18 alineatul (3), după litera b) se introduce o nouă literă, 
litera b^1), cu următorul cuprins: 
    "b^1) valoarea estimată a contractului având ca obiect prestarea serviciilor de 
proiectare tehnică şi asistenţă din partea proiectantului pentru fiecare obiectiv de 
investiţii în parte, separată de valoarea estimată a contractului având ca obiect 
execuţia lucrărilor aferente obiectivului de investiţii, dacă se atribuie contracte 
sectoriale distincte de servicii de proiectare tehnică şi asistenţă din partea 
proiectantului, respectiv de lucrări;". 
    ART. II 
    Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 
achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, publicată în 



Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 6 iunie 2016, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 
    1. La articolul 17 alineatul (4), litera b) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
    "b) valoarea estimată a contractului având ca obiect prestarea serviciilor de 
proiectare tehnică şi asistenţă din partea proiectantului pentru fiecare obiectiv de 
investiţii în parte cumulată cu cea a lucrărilor aferente obiectivului de investiţii, 
dacă acestea fac obiectul aceluiaşi contract de achiziţie publică de lucrări;". 
    2. La articolul 17 alineatul (4), după litera b) se introduce o nouă literă, 
litera b^1), cu următorul cuprins: 
    "b^1) valoarea estimată a contractului având ca obiect prestarea serviciilor de 
proiectare tehnică şi asistenţă din partea proiectantului pentru fiecare obiectiv de 
investiţii în parte, separată de valoarea estimată a contractului având ca obiect 
execuţia lucrărilor aferente obiectivului de investiţii, dacă se atribuie contracte 
distincte de servicii de proiectare tehnică şi asistenţă din partea proiectantului, 
respectiv de lucrări;". 
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