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Secțiunea a 5-a. Reguli aplicabile comunicărilor ............................................. 58
Capitolul V. Procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică .............. 62
Secțiunea 1. Enumerare. Clarificări terminologice. .......................................... 62
Secțiunea a 2-a. Etapele procesului de achiziţie publică. Strategia
anuală de achiziții publice. Programul anual al achizițiilor publice................ 62
§1. Etapele procesului de achiziție publică .................................................. 62
§2. Strategia anuală de achiziţie publică ...................................................... 63
§3. Programul anual al achizițiilor publice .................................................. 64
Secțiunea a 3-a. Proceduri „standard” de atribuire ........................................... 65
§1. Licitația deschisă .................................................................................... 65
§2. Licitația restrânsă ................................................................................... 69
§3. Negocierea competitivă .......................................................................... 72
§4. Dialogul competitiv................................................................................ 77
§5. Parteneriatul pentru inovare ................................................................... 80
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publică/acordului-cadru ................................................................................ 158
Secțiunea a 3-a. Prelungirea duratei contractelor de furnizare
sau de servicii cu caracter de regularitate ..................................................... 161
Secțiunea a 4-a. Finalizarea contractului de achiziț ie publică ........................ 161
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Secțiunea 1. Reguli de publicitate şi transparenţ ă .......................................... 229
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Secțiunea a 7-a. Conținutul contestației.......................................................... 293
Secțiunea a 8-a. Soluționarea contestației....................................................... 293
§1. Principiile procedurii de soluționare a contestațiilor ............................ 293
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