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c.ăReguliăsiăpaşiădeăurmatăprivindăcontractarea serviciilor juridice  

VIII. ANEXE 34 

a.ăModelăăcadrulădeăstrategieădeăcontractareăspecific ăproceduriiădeăachizi ieălucr riăă 
b.ăModelăăcadrulădeăstrategieădeăcontractareăspecific ăproceduriiădeăachizi ieăserviciiăă 
c.ăModelăăcadrulădeăstrategieădeăcontractareăspecific ăproceduriiădeăachizi ieăbunuriăă 

         d. Model  cadrul deăfis ădeădateăaăachizi ieiă 
e. Programul anualăalăachizi iilorăpubliceă 

 

 

 

 

I. CADRUL LEGAL 

Totalitatea proceseloră deă achizi ieă public ă planificateă aă fiă lansateă deă oă autoritateă
contractant ă peă parcursulă unuiă ană bugetară reprezint ă strategiaă anual ă deă achizi ieă public ă laă
nivelulăautorit iiăcontractante. 

In conformitate cu prevederile art 11, din HG395/2016 - Strategiaă anual ădeă achizi ieă
public ăseărealizeaz ăînăultimulătrimestruăalăanuluiăanteriorăanuluiăc ruiaăîiăcorespundăproceseleă
deă achizi ieă public ă cuprinseă înă aceasta,ă şiă seă aprob ă deă c treă conduc torulă autorit iiă
contractante. 

Prezenta strategie anual ăaăUnit iiăAdministrativăTeritorialeăComunaăVoinestiăJude ulă
Ialomi aădeăachizi ieăareălaăbaz ăurm toareleăacteănormative: 

- Legeaănr.ă98/2016ăprivindăachizi iileăpubliceă- 
Legeaănr.ă99/2016ăprivindăachizi iileăsectorialeăLegeaănr.ă101/2016ăprivindăremediileăşiă

c ileădeăatacăînămaterieădeăatribuireăaăcontractelorădeăachizi ieăpublic ,ăaăcontractelorăsectorialeă
şiăaăcontractelorădeăconcesiuneădeălucr riăşiăconcesiuneădeăservicii,ăprecumăşiăpentruăorganizareaă
şi 

Func ionareaăConsiliuluiăNa ionalădeăSolu ionareăaăContesta iilorăOrdonan ădeăUrgen ă
aăGuvernuluiănr.ă58/2016ădină19ăseptembrieă2016ăpentruămodificareaăşiăcompletareaăunorăacteă
normativeăcuăimpactăasupraădomeniuluiăachizi iilor 

publice 

Hot râreaăGuvernuluiănr.ă867/2016ăpentruăaprobareaăNormelor metodologice de aplicare 

aăprevederilorăreferitoareălaăatribuireaăcontractelorădeăconcesiuneădeălucr riăşiăconcesiuneădeă
serviciiă dinăLegeaă nr.ă 100/2016ă privindă concesiunileă deă lucr riă şiă concesiunileă deă serviciiă - 
HOT RÂREă Nr.ă 395/2016ă dină 2ă iunieă 2016ă pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicareăaăprevederilorăreferitoareălaăatribuireaăcontractuluiădeăachizi ieăpublic /acordului-cadru 

dinăLegeaănr.ă98/2016ăprivindăachizi iileăpublice 
UnitateaăAdministrativăTeritorial ăComunaăVoinestiă,ăJude ulăDambovita , are dreptul de 

aăoperaămodific riă sauă complet riă ulterioareă înă cadrulă strategieiă anualeădeă achizi ieăpublic ,ă
modific ri/complet riăcareăseăaprob ădeăc treăconduc torulăautorit iiăcontractante. 

II. CONCEPTE GENERALE 

Unitatea Administrativ Teritorial ăComunaăVoinestiă,ăJude ulăDambovitaăaăavutăinăvedereă
caăinforma iiăpentruăelaborareaăstrategieiăanualeădeăachizi iiăpentruă2017ăurm toareleăelementeă
estimative: 

a)ănevoileăidentificateălaănivelădeăautoritateăcontractant ăcaăfiindănecesarăaăfiăsatisf cuteă
caărezultatăalăunuiăprocesădeăachizi ie,ăaşaăcumărezult ăacesteaădinăsolicit rileătransmiseădeătoateă
compartimenteleădinăcadrulăautorit iiăcontractante; 

b)ăvaloareaăestimat ăaăachizi ieiăcorespunz toareăfiec reiănevoi; 
c) capacitatea profesional ăexistent ălaănivelădeăautoritateăcontractant ăpentruăderulareaă

unuiăprocesăcareăs ăasigureăbeneficiileăanticipate; 
d)ăresurseleăexistenteălaănivelădeăautoritateăcontractant ăşi,ădup ăcaz,ănecesarulădeăresurseă

suplimentare externe, care pot fi alocate derul riiăproceselorădeăachizi iiăpublice. 



Sistemulăna ionalădeăachizi iiăpubliceăactualăesteărezultatulăunuiăprocesăgreoiădeămaturizareăcaă
urmareăaăcelorăaproapeăzeceăaniădeăaplicareăaălegisla ieiăna ionale.ăAcestăsistemăs-a confruntat cu lipsa 

capacit ii şiă capabilit iloră autorit iloră contractanteă deă aă derulaă proceduriă deă achizi ieă public ,ă
coroborat ă cuă oă legisla ieă dificilă deă utilizată şiă deă interpretată într-oămanier ă unitar ,ă cuă schimb riă
legislativeăfrecvente,ălipsaădeătransparen ăşiăeficacitateăaăinvesti iilor,ăcontesta iiănumeroaseăşiămaiă
alesălipsaăsustenabilit iiăproiectelor. 

Inăacestăcontext,ăGuvernulăRomânieiăaădeclaratăachizi iileăpubliceădreptăunaădintreăpriorit ileă
saleă şi,ă prinăDeciziaăprim-ministruluiănr.ă218/2014ăprivindă înfiin areaăComitetului interministerial 

pentruărealizareaăreformeiăcadruluiălegislativăşiăinstitu ionalăînădomeniulăachizi iilorăpublice,ăaăinstituită
unămodă deă lucruă operativă pentruă reformareaă sistemului.ă înă acestă scopă aă fostă constituităComitetulă
interministerială şiă ună grupă deă lucruă laă nivelă tehnic,ă cuă participareaă institu iiloră centraleă cheieă înă
domeniu: Ministerul Fondurilor Europene, Cancelaria Prim-ministrului, Secretariatul General al 

Guvernului,ăMinisterulăDezvolt riiăRegionaleăşiăAdministra ieiăPublice,ăMinisterul Finan elorăPubliceă
- Unitateaă Central ă pentruă Verificareaă Achizi iiloră Publice,ă Ministerulă pentruă Societateaă
Informa ional ,ăMinisterulăJusti ieiăşiăAutoritateaăNa ional ăpentruăReglementareaăşiăMonitorizareaă
Achizi iilorăPublice.ăOăcontribu ieăconstant ăşiăoăimplicareăactiv ăaăavutăConsiliulăNa ionalăpentruă
Solu ionareaăContesta iilor.ăCuărolădeăinvita i,ăauăparticipatălaădezbateriăCurteaădeăConturiăaăRomânieiă
şiăAutoritateaă deăAudit,ă Consiliulă Superioră alăMagistraturii,ăAgen iaăNa ional ă pentruă Integritate, 

ConsiliulăConcuren ei.ăGrupulădeălucruătehnicăaăbeneficiatădeăsprijinulăpermanentăfurnizatădeăc treă
exper iiăB nciiăEuropeneădeăInvesti iiăşiăaiăB nciiăMondiale. 

Prezentaă strategieă promoveaz ă principiileă careă voră stauă laă bazaă politiciloră deă reformareă a 

achizi iilorăpublice. 
Nediscriminareaă şiă tratamentulă egală reprezint ă asigurareaă condi iiloră deă manifestareă aă

concuren eiă reale,ăprină stabilireaă şiă aplicarea,ă înă oriceă etap ă aăderul riiă proceduriiă deă atribuire,ă deă
reguli,ăcerin eăşiăcriteriiăidenticeăpentruăto iăoperatoriiăeconomici,ăinclusivăprinăprotejareaăinforma iiloră
confiden ialeăatunciăcândăesteăcazul,ăpentruăcaăoricareădintreăoperatoriăs ăpoat ăparticipaălaăatribuireaă
contractuluiăşiăs ăbeneficiezeădeăşanseăegaleădeăaădeveniăcontractan iă(furnizoriăde produse, prestatori 

deăserviciiăsauăexecutan iădeălucr ri). 
Recunoaştereaăreciproc ăconst ăînăacceptareaăproduselor,ăserviciilor,ălucr rilorăoferiteăînămodă

licităpeăpia aăUniuniiăEuropene,ăaădiplomelor,ăcertificatelor,ăaăaltorădocumente,ăemiseădeăautorit ileă
competenteădinăalteăstate,ăprecumăşiăaăspecifica iilorătehnice,ăechivalenteăcuăceleăsolicitateălaănivelă
na ional. 

Transparen aăînseamn ăaducereaălaăcunoştin aăpubliculuiăaătuturorăinforma iilorăreferitoareălaă
atribuirea contractului de furnizare de produse,ăserviciiăşiălucr ri. 

Propor ionalitateaă reprezint ă asigurareaă corela ieiă întreă necesitateaă beneficiarului,ă obiectulă
contractuluiă deă achizi ieă public ă şiă cerin eleă solicitateă aă fiă îndeplinite.ă înă acestă sens,ă beneficiarulă
trebuieăs ăseăasigureăc ,ăînăcazulăînăcareăsuntăstabiliteăcerin eăminimeădeăcalificare,ăacesteaănu prezint ă
relevan ăşi/sauăsuntădispropor ionateăînăraportăcuănaturaăşiăcomplexitateaăcontractuluiăatribuit. 

Eficien aă utiliz riiă fonduriloră reprezint ă atribuireaă contracteloră deă achizi ieă peă bazeă
competi ionaleăşiăutilizareaăunorăcriteriiădeăatribuireăcareăs ăreflecteăavantajeleădeănatur ăeconomic ă
aleă oferteloră înă vedereaă ob ineriiă raportuluiă optimă întreă calitateă şiă pre ,ă inclusivă prină luareaă înă
considerare a obiectivelor sociale, eticeăşiădeăprotec ieăaămediului. 

Asumareaă r spunderiiă esteă determinareaă clar ă aă sarciniloră şiă atribu iiloră persoaneloră
responsabileă cuă achizi iileă public ,ă urm rindu-seă asigurareaă profesionalismului,ă impar ialit iiă şiă
independen eiădeciziilorăadoptateăpeăparcursulăderul riiăacestuiăproces. 

Evitarea conflictului de interese - peăparcursulăaplic riiăprocedurilorădeăatribuire,ăachizitorulăareă
obliga iaădeăaăluaătoateăm surileănecesareăpentruăaăevitaăsitua iileădeănatur ăs ădetermineăapari iaăunuiă
conflict de intereseăşi/sauămanifestareaăconcuren eiăneloiale. 
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III. MASURIăSIăPRIORIT I 
a. Rezultateleăpropuseădeăstrategiaăanualaădeăachizi ii 

Rezultateleă prezenteiă strategiiă contribuieă înă modă evidentă laă atingereaă rezultateloră
prev zuteăpentruăfiecareădirec ieădeăac iuneătrasatădeăc treălegisla iaăinăvigoare: 

•ăCreştereaăcapacit iiătehniceăşiăopera ionaleălaănivelulăUnit iiăAdministrativăTeritorialeă
ComunaăVoinestiă,ăJude ulădambovitaăprinăîndrumareăsiăpunereaălaădispozi ieădeădocumenta iiă
standardizate, 

•ă Asigurareaă unuiă cadruă legislativă coerentă şiă eficientă pentruă sprijinireaă Unit iiă
AdministrativăTeritorialeăComunaăVoinestiăJude ulăDambovitaă,ăînăimplementareaăcontractelor, 

•ăProfesionalizareaăpersonaluluiăresponsabilăcuăachizi iileăpubliceă(func ionariăpublici sau 

personală contractual),ă precumă şiă stabilireaă unuiă sistemă deă premiereă bazată peă criteriiă deă
performan , 

•ăîmbun t ireaăcapacit iiăUnit iiăAdministrativăTeritorialeăComunaăVoinestiă,ăJude ul 
Dambovitaăînăutilizareaăprocedurilorăelectronice, 
•ăReducereaăasimetriilorăînăcadrulăUnit iiăAdministrativăTeritorialeăComunaăVoinestiă, 
Jude ulăDambovita. 
b.ăDescriereaăetapelorăachizi ieiăpublice 
Etapeleăprocesuluiădeăachizi ieăpublic : 
I.  etapaădeăplanificare/pregatire,ăinclusivăconsultareaăpie ei; 
II. etapaădeăorganizareăaăproceduriiăşiăatribuireaăcontractului/acordului-cadru; 

III.ăetapaădeăexecutareaăşiămonitorizareaăimplement riiăcontractului/acordului- cadru. 

Practic,ă prină acest ă abordare,ă seă acord ăoămaiămareă importan ăetapeiă Iă deăpreg tireă aă
procesuluiădeăachizi ieăşiăprinăetapaăaăIlI-aăseăextindeăreglementareaăasupraăexecut rii. 

c.      DUAE - DocumentulăUnicădeăAchizi ieăEuropean 

DUAEă reprezint ăună instrumentă careă faciliteaz ă participareaăoperatoriloră economiciă laă
procedurile de atribuire a contracteloră deă achizi ieă public /sectorialeă şiă reduceă sarcinileă
administrativeă pentruă autorit ile/entit ileă contractante,ă fiindă instituită laă nivelulă Uniuniiă
EuropeneăprinăRegulamentulăC.E.ănr.ă7/2016.ăConformălegisla ieiăna ionaleă(Legeaănr.ă98/2016ă
şiăLegeaănr.ă99/2016),ăacestaăesteăobligatoriuăaăfiăutilizatăatâtădeăc treăautorit ileăcontractanteă
câtăşiădeăc treăoperatoriiăeconomiciăparticipan iălaăprocedurileădeăatribuire. 

DUAEă reprezint ăoădeclara ieăpeăpropriaă r spundereă aăoperatoruluiă economic,ăpotrivit 

c reiaăacestaănuăseăafl ăîntr-unaădintreăsitua iileădeăexcludereăprev zuteădeălegisla iaăna ional ă
şiăîndeplineşteăcriteriileădeăcalificareăşiăselec ie. 

Doară ofertantulă aflată peă primulă locă dup ă evaluareaă tuturoră oferteloră depuse,ă conformă
criteriului deă atribuireă precizată înă anun ulă deă participare/simplificat,ă vaă trebuiă s ă prezinteă
documenteleăsuportăindicateăînăfişaădeădateăaăachizi iei,ăînăvedereaăprob riiăcelorăasumateăprină
DUAE. 

d.ăCompartimentulăinternăspecializat,ăatribu iiăsiărela iiăfunc ionale 

Atribu ii: 
- întreprindeă demersurileă necesareă pentruă înregistrarea/reînnoirea/recuperareaă

înregistr riiăA.C.ăînăSEAPăsauărecuperareaăcertificatuluiădigital,ădac ăesteăcazul; 
- elaboreaz ăşi,ădup ăcaz,ăactualizeaz ,ăpeăbazaănecesit ilorătransmiseădeăcelelalte 

compartimenteăaleăautorit iiăcontractante,ăstrategiaădeăcontractareăşiăprogramulăanualăală
achizi iilorăpublice; 

- elaboreaz ăsau,ădup ăcaz,ăcoordoneaz ăactivitateaădeăelaborareăaăD.A.ăşiăaădocumenteloră
suport,ă înă cazulă organiz riiă unuiă concursă deă solu ii,ă aă documenta ieiă deă concurs,ă peă bazaă
necesit ilorătransmiseădeăcompartimenteleădeăspecialitate; 

- îndeplineşteăobliga iileăreferitoareălaăpublicitate; 
- aplic ăşiăfinalizeaz ăprocedurileădeăatribuire; 
- realizeaz ăachizi iileădirecte; 



- constituieăşi p streaz ădosarulăachizi ieiăpublice. 
Modulă înă careă celelalteă compartimenteă aleă A.C.ă auă obliga iaă deă aă sprijiniă activitateaă

compartimentuluiădeăachizi iiăpublice: 
- transmitereaăreferatelorădeănecesitateăcareăcuprindănecesit ileădeăproduse,ăserviciiăşiălucr ri,ă

valoareaăestimat ăaăacestora,ăprecumăşiăinforma iileădeăcareădispun,ăpotrivităcompeten elor,ănecesareă
pentru elaborarea strategiei de contractare a respectivelor contracte/acorduri-cadru; 

- transmiterea,ădac ăesteăcazul,ăaăspecifica iilorătehnice; 
- înă func ieă deă naturaă şiă complexitateaă necesit iloră identificateă înă referateleă deă necesitate,ă

transmitereaădeăinforma iiăcuăprivireălaăpre ulăunitar/totalăactualizatăalărespectivelorănecesit i,ăînăurmaă
uneiăcercet riăaăpie eiăsauăpeăbaz ăistoric ; 

- informareaăcuăprivireălaăfondurileăalocateăpentruăfiecareădestina ie,ăprecumăşiăpozi iaăbugetar ă
a acestora; 

- informareaă justificat ă cuă privireă laă eventualeleă modific riă interveniteă înă execu iaă
contractelor/acordurilor-cadru,ăcareăcuprindeăcauza,ămotiveleăşi oportunitateaămodific rilorăpropuse; 

- transmitereaădocumentuluiăconstatatorăprivindămodulădeăîndeplinireăaăclauzelorăcontractuale. 
 

IV. SISTEMUL DE CONTROL INTERNăŞIăINDICATORIăDEăFRAUD ăÎNăACHIZI II 
 

Ună procesă deă achizi iiă publiceă performantă presupuneă o bun ă func ionareă aă controalelor,ă aă
sistemuluiădeăremediiăşiăc iădeăatac,ăaăsistemuluiădeăprevenireăaăconflictuluiădeăintereseăşiăaăcorup iei. 

Sistemeleădeăcontrolăadministrativădinădomeniulăachizi iilorăpubliceăsuntăredundante,ăcuăefecteă
par ialeă şiă cuăaccentăaproapeăexclusivăpeă legalitateaăprocesului,ă l sândădeoparteăcalitateaăacestuia,ă
asigurareaăeficien eiăcheltuielilorăprinăîncurajareaăconcuren eiăşiătransparen ei.ăînăacestăsens,ăutilizareaă
mijloacelorăelectroniceăcareăarăaduceăunăplusădeăeficien ,ătransparen ăşiăobiectivitateăînăderulareaă
procesuluiă deă achizi ie,ă esteă extremă deă timid ă dină ra iuniă multiple,ă deă laă lipsaă deă capacitateă aă
autorit iloră contractante,ă aă infrastructuriiă necesare,ă darămaiă alesă dintr-oă reticen ă careă deriv ă dină
modulăobişnuităde operare. 

a. Principiile sistemului de control intern 

Principiileădeăbaz ăaleăsistemuluiădeăcontrolăinternădinăcadrulăUnit iiăAdministrativăTeritorialeă
ComunaăVoinestiă,ăJude ulăDambovitaăsunt: 

Evitareaăsitua iilorăceăpotăduceălaăfraud ăinăcadrulăproceselorădeăachizi iiăpubliceăConfigurareaă
uneiăfunc iiăcomplexeădeămonitorizareăaăsistemuluiăCreştereaătransparen ei,ădeschideriiăşiăaccesuluiălaă
sistemulădeăachizi iiăpubliceăna ional, 

Utilizareaă obligatorieă şiă consecvent ă aă SEAPă pentruă efectuareaă procedurilor On- line, 

încurajareaăflexibilit iiăşiăsimplific riiăînădomeniulăachizi iilor,corelareaăinforma iilorăproveniteădină
sistem,ăîncurajareaăîmp r i iiăcontracteleămariăînăloturiăpentruăpromovareaăcompeti ieiălocale,înt rireaă
func ieiădeăelaborareăaăpoliticilor. 

Acesteă principiiă corespundă ină totalitateă cuă prinriipleă Strategieiă Na ionaleă ină Domeniulă
Achizi iilorăPubliceădinăRomania. 

a.ăConflictulădeăintereseăinăcadrulăachizi iilorăpublice 

Prină conflictă deă intereseă seă în elegeă oriceă situa ieă înă careă membriiă personaluluiă autorit ii 
contractanteă sauă aiă unuiă furnizoră deă serviciiă deă achizi ieă careă ac ioneaz ă înă numeleă autorit ii 
contractante,ă careă suntă implica iă înă desf şurareaă proceduriiă deă atribuireă sauă careă potă influen aă
rezultatulăacesteiaăau,ă înămodădirectăsau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes 

personal,ăcareăarăputeaăfiăperceputăcaăelementăcareăcompromiteăimpar ialitateaăoriăindependen aălorăînă
contextul procedurii de atribuire. 

Reprezint ăsitua iiăpoten ialăgeneratoareădeăconflictădeăintereseăoriceăsitua iiăcareăarăputeaăduceă
laăapari iaăunuiăconflictădeăintereseăînăsensulăart.ă59/L98/2016,ăcumăarăfiăurm toarele,ăreglementateăcuă
titlu exemplificativ: 

a)ăparticipareaăînăprocesulădeăverificare/evaluareăaăsolicit rilorăde 
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participare/oferteloră aă persoaneloră careă de ină p r iă sociale,ă p r iă deă interes,ă ac iuniă dină
capitalulăsubscrisăalăunuiaădintreăofertan i/candida i,ăter iăsus in toriăsauăsubcontractan iăpropuşiă
oriă aă persoaneloră careă facă parteă dină consiliulă deă administra ie/organul de conducere sau de 

supervizareăaăunuiaădintreăofertan i/candida i,ăter iăsus in toriăoriăsubcontractan iăpropuşi; 
b)ăparticipareaăînăprocesulădeăverificare/evaluareăaăsolicit rilorăde 
participare/ofertelorăaăuneiăpersoaneăcareăesteăso /so ie,ărud ăsauăafin,ăpân ălaăgradulăală

doileaăinclusiv,ăcuăpersoaneăcareăfacăparteădinăconsiliulădeăadministra ie/organulădeăconducereă
sauădeăsupervizareăaăunuiaădintreăofertan i/candida i,ăter iăsus in toriăoriăsubcontractan iăpropuşi; 

c)ăparticipareaăînăprocesul deăverificare/evaluareăaăsolicit rilorădeăparticipare/ofertelorăaă
uneiăpersoaneădespreăcareăseăconstat ăsauăcuăprivireălaăcareăexist ăindicii 

rezonabile/informa iiă concreteă c ă poateă avea,ă directă oriă indirect,ă ună interesă personal,ă
financiar, economic sau deăalt ănatur ,ăoriăseăafl ă într-oăalt ăsitua ieădeănatur ăs ă îiăafectezeă
independen aăşiăimpar ialitateaăpeăparcursulăprocesuluiădeăevaluare; 

d)ăsitua iaăînăcareăofertantulăindividual/ăofertantulăasociat/candidatul/ 
subă contractantulă propus/ter ulă sus in toră areă dreptă membriă înă cadrulă consiliuluiă deă

administra ie/organuluiă deă conducereă sauă deă supervizareă şi/sauă areă ac ionariă oriă asocia iă
semnificativiăpersoaneăcareăsuntăso /so ie,ărud ăsauăafinăpân ălaăgradulăalădoileaăinclusivăoriăcareă
seăafl ăînărela iiăcomercialeăcuăpersoaneăcuăfunc iiădeădecizieăînăcadrulăautorit iiăcontractanteă
sauăalăfurnizoruluiădeăserviciiădeăachizi ieăimplicatăînăproceduraădeăatribuire; 

e)ă situa iaă înă careă ofertantul/candidatulă aă nominalizată printreă principaleleă persoaneă
desemnate pentruăexecutareaăcontractuluiăpersoaneăcareă suntă so /so ie,ă rud ăsauăafinăpân ă laă
gradulăalădoileaăinclusivăoriăcareăseăafl ăînărela iiăcomercialeăcuăpersoaneăcuăfunc iiădeădecizieă
înăcadrulăautorit iiăcontractanteăsauăalăfurnizoruluiădeăserviciiădeăachizi ieăimplicatăînăproceduraă
de atribuire. 

Prinăac ionarăsauăasociatăsemnificativăseăîn elegeăpersoanaăcareăexercit ădrepturiăaferenteă
unoră ac iuniă care,ă cumulate,ă reprezint ă celă pu ină 10%ă dină capitalulă socială sauă îiă confer ă
de in toruluiăcelăpu ină10%ădinătotalulădrepturilorădeăvotăînăadunareaăgeneral ." 

b.ăIndicatoriădeăfraud ăînăachizi ii 
Conform reglementarilor europene, exista mai multe tipuri de frauda: 

1.ăManipulareaăinten ionataăaădeclara iilorăfinanciareă(deăexemplu,ăraportareaăincorectaăaă
veniturilor) 

2.ăOriceă tipă deă deturnareă deă bunuriă tangibileă sauă intangibileă (deă exemplu,ă ramburs riă
frauduloase de cheltuieli) 

3.ăCorup ieă(deăexemplu,ămita,ămanipulareaăprocedurilorădeăcerereădeăoferte,ănedeclarareaă
conflictelor de interese, deturnare de fonduri) 

Exista 3 elemente care stau la baza comiterii fraudelor, care pot fi rezumate sub forma 

unui "triunghi al fraudei": 

- oportunitate; 

- justificare; 

- presiune financiara. 

Oportunitatea: Chiar daca o persoana are un motiv, trebuie sa existe si o oportunitate. 

Sistemele deficiente de control intern pot genera o oportunitate (presupusa probabilitate ca 

fraudaăsaănuăfieădetectataăreprezint ăunăconsiderentăesen ialăpentruăautorulăfraudei).ăExempleădeă
puncte slabe ale sistemelor de control intern sunt deficientele referitoare la: 

- supraveghere si revizuire; 

- separareaăfunc iilor; 
- aprobareaădeăc treăorganeleădeăconducere; 
- controlul sistemelor. 

Frauda poate aparea, de asemenea, in cazul in care nu sunt efectuate controale sau 

persoaneleăcuăfunc iiădeăautoritate creeaza sansele ca aceste controale existente sa nu fie luate 

in considerare. 



Justificare: O persoana poate formula o justificare prin explicarea rezonabila a actelor sale, de 

exemplu "este corect sa procedez astfel - merităaceştiăbani"ăsauă"auăoădatorieăfata de mine", "iau banii 

doar cu imprumut - ii voi restitui". 

Presiuneăfinanciara,ăstimulentăsauămotiva ie:ăFactorulă"nevoieăsauăaviditate".ăSimplaăaviditateă
poate reprezenta de multe ori un motiv puternic. Alte presiuni pot aparea din problemele financiare 

personale sau din vicii personale precum jocurile de noroc, dependenta de droguri etc. 

Fraudeăinăcadrulăcontractelorăsiăachizi iilorăpublice: 
1.ăCorup ieă- mita si comisioanele ilegale Descrierea sistemului 

Mita si comisioanele ilegale semnifica darea sau primirea de "obiecte de valoare" in vederea 

influen riiăunuiăactăoficialăsauăaăuneiădeciziiădeănaturaăcomerciala. 
Oferirea de mita:  

"Obiecteleădeăvaloare"ănuătrebuieăsaăfieăsi,ăadesea,ănuăsuntăbaniă(ambiguitateaăseămen ine,ăceeaă
ce permite autorului sa invoce diferite scuze, daca este necesar). Orice beneficiu tangibil oferit sau 

primit in vederea coruperii primitorului poate constitui mita. 

"Obiecte de valoare" specifice care au fost date sau primite ca mita includ, intre altele: cadouri 

aăc rorăvaloareădep şeşteăpragurileăstabiliteădeăc treăorganizatii/societati,ă"imprumuturi"ă(indiferentă
dacaăauă fostă sauănuă rambursate),ăutilizareaăunoră cârduriădeăcredit,ăplataă inăexcesăaăachizi iiloră (deă
exemplu, o plata de 500.000 EUR pentru un apartament in valoare de 200.000 EUR), utilizarea 

gratuitaă sauă ină schimbulă uneiă chiriiă preferen ialeă aă unuiă apartament,ă utilizareaă gratuitaă aă unuiă
autoturismăinchiriat,ăpl ileăinănumerar,ăplataăprinăcecuriăsauătransferăbancarăaăunoră"taxeăsauăonorarii"ă
fictive, reprezentândăadeseaăunăprocentăstabilităinăprealabilădinăcontractulăobtinutăsiăpl titeăprintr-un 

intermediar sau societate-paravan)ăinfiintataădeăc treădestinatar,ăprecumăsiăde inereaădeăparticipatiiă
secreteăinăcadrulăsociet iiăcontractanteăsauăvanzatoareăcorupte). 

De obicei, obiectele de valoare sunt acordate in ordinea prezentata mai sus. Aceasta ierarhie 

apareădeoarece,ăini ial,ăp r ileăisiăstudiaz ăreciprocăinten iileăsiăesteăposibilăcaăpl titorulămiteiăsaănuă
poataăoferiăpla iămaiăsubstan ialeădecâtădup ăatribuireaăcontractului.ăDup ăatribuireaăunuiăcontract,ă
dareaădeămitaăareălocăinăspecialăsubăformaăacord riiădeăcomisioaneăilegale,ăceeaăceăinseamnaăca.ădunaă
ceănrimesteăoăDiata,ăcontractantulăcl teşteăsauăreturneazaăunăprocentăstabilităinăprealabilădinăfiecareă
suma incasata. Indiferent de maniera de plata a mitei, preturile sunt de obicei majorate artificial sau 

calitateaăm rfurilorăsiăserviciilorăesteăredusa,ăinăvedereaărecuper riiăsumelorăpl tite. 
Dareaădeămitaăfaciliteaz ămaiămulteăalteătipuriădeăfrauda,ăcumăar fi falsificarea de facturi, 

Înregistrareaădeăcheltuieliăfictiveăsauăneindeplinireaăspecifica iilorăcontractuale. 
Traficul de influenta 

Traficulă deă influentaă ină domeniulă contracteloră siă achizi iiloră publiceă seă reflectaă adeseaă in:ă
selec iaăp rtinitoare,ădeăexempluăachizi iileănejustificateădintr-o singura sursa (pot exista mai multe 

contracteăatribuiteăsubăplafonulăpentruăachizi iiăpublice),ăpreturileăexcesiveănejustificate,ăproduseleă
achizi ionateăinănum răexcesiv,ăacceptareaăcalitatiiăsc zuteăsiăintarziereaăsauăinexistentaălivr rilor). 

Indicatori de frauda 

Cel mai frecvent indicator al oferirii de mita si comisioane ilegale este tratamentul favorabil 

nejustificatăacordatăunuiăcontractantădeăc treăunăresponsabilăpentruăcontractareăintr-o perioada de timp. 

Alte semnale de avertizare: 

- legaturiăstrânseăintreăunăresponsabilăpentruăcontractareăsiăunăfurnizorădeăproduseăsauăservicii; 
- creştereaăinexplicabilaăsauăbruscaăaăaveriiăresponsabiluluiăpentruăcontractare; 
- responsabilulăpentruăcontractareăefectueaz ăo activitate economica nedeclarata; 

- contractantul este cunoscut in domeniul sau de activitate pentru acordarea de comisioane 

ilegale; 

- modific riă nedocumentateă sauă frecventeă aleă contractelor,ă careă conducă laămajorareaă valoriiă
acestora; 

- responsabilul pentruă contractareă refuzaă predareaă responsabilit iloră legateă deă contractulă ină
cauzaă siă preluareaă altoră atribu iiă similareă (acceptarea/refuzulă unoră sarciniă careă nuă auă leg tur ă cuă
experien aănuăesteărelevanta); 
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- responsabilul pentru contractare nu depune sauă nuă completeaz ă declara iaă privindă
conflictele de interese. 

 

2. Nedeclararea conflictelor de interese Descrierea sistemului 

0ă situa ieă deă conflictă deă intereseă poateă apareaă atunciă când un angajată ală organiza ieiă
contractante are un interes financiar ascunsăinăceeaăceăpriveşteăunăcontractăsauăunăcontractant.ă
Unăpoten ialăconflictădeăintereseănuăpoateăfiăurm rităinăinstan aădacaăesteădezv luităinăintregimeă
siăaprobatăcuăpromptitudineădeăc treăangajator.ăDeăexemplu,ăunăangajatăpoateăde ineăinăsecretă
un furnizor sau un contractant, poate infiinta o societate- paravan prin intermediul careia 

achizi ioneaz ăproduseălaăunăpre ămajoratăartificialăsauăareăunăinteresăascunsăinăvanzareaăsauă
inchiriereaădeăpropriet i. 

Indicatori de frauda: 

- favorizarea inexplicabila sauăinămodăexcep ionalăaăunuiăanumităcontractantăsauăvanzator; 
- acceptareaăcontinuaăaăunorălucr riălaăpreturiăridicateăsiădeăcalitateăsc zut ăetc.; 
- responsabilulă pentruă contractareă nuă depuneă sauă nuă completeaz ă declara iaă privindă

conflictele de interese; 

- responsabilulăpentruăcontractareărefuzaăpredareaăresponsabilit ilorălegateădeăcontractulă
inăcauzaăsiăpreluareaăaltorăatribu iiăsimilareă(acceptarea/refuzulăunorăsarciniăcareănuăauăleg tur ă
cuăexperien aănuăesteărelevanta); 

- exista indicii potrivit caroraă responsabilulă pentruă contractareă efectueaz ă oă activitateă
paralela. 

 

3. Practici de cooperare secreta Descrierea sistemului 

Contractan iiădintr-o anumita zona sau regiune geografica sau dintr-o anumita industrie 

pot in cheia acorduri in vederea inlaturariiă concurenteiă siă major riiă preturiloră prină diferiteă
sisteme de cooperare secreta. 

Depunerea de oferte de curtoazie 

Ofertele de curtoazie, cunoscute si ca "oferte fantoma", au scopul de a asigura aparenta 

uneiălicita iiăconcurentiale,ăfaraăaăseăurm riăcastigarea acesteia. 

Maiă mul iă ofertan iă careă coopereaz ă convină saă depun ă oferteă laă preturiă excesiveă sauă
con inândăcondi iiăinacceptabile,ăpentruăaăfavorizaăselectareaăunuiăcontractantăpreferatălaăunăpre ă
majoratăartificială(inăacesteăsitua iiăarătrebuiăsaăse verifice atent valoarea estimata a contractului). 

Câştig torulăimparteăoăcotaădinăprofituriăcuăofertan iiărespinşi,ăiiăangajeazaăcaăsubăcontractan iă
sauăleăpermiteăsaăcâştigeăalteăcontracteălaăpreturiăavantajoase.ăOferteleădeăcurtoazieăpotăfiădepuseă
inclusiv de societati-paravan sau firme afiliate. 

Ab inereaădeăIaăparticipare 
Pentruăcaămanipulareaăprocedurilorădeăcerereădeăoferteăsaăreuseasca,ănum rulăofertan iloră

trebuieăsaă fieă limitată siă totiă trebuieăsaăparticipeă laăconspira ie.ăDacaă laă licita ieă seăalatura un 

ofertant nou sau necooperant (un asa-numită"sabotor"),ămajorareaăartificialaăaăpre uluiădevineă
evidenta.ăPentruăaăpreveniăoăastfelădeăposibilitate,ăconspiratoriiăpotăoferiămitaăsociet ilorăstr ineă
pentruăcaăacesteaă saănuă isiădepun ăoferteleă sauăpot utiliza mijloace mai agresive pentru a le 

impiedicaă saă participeă laă licita ie.ă Deă asemenea,ă ină incercareaă deă a-si proteja monopolul, 

conspiratoriiăpotăconstrângeă furnizoriiă siă subăcontractan iiăpentruă caă aceştiaă saăeviteă rela iileă
comercialeăcuăsociet ile necooperante. 

Rotatia ofertelor 

Conspiratoriiădepunăoferteădeăcurtoazieăsauăseăab inăsaălicitezeăpentruăaăpermiteăfiec ruiă
ofertantăsaădepun ,ăprinărotatie,ăofertaăceaămaiăieftina.ăRotatiaăpoateăaveaălocăinăfunc ieădeăzonaă
geografica - un contractant in domeniulăconstruc iilorădeădrumuriăprimeşteătoateălucr rileădintr-
oă regiune,ă altaă societateă primeşteă lucr riă ină regiuneaă invecinataă - sauă ină func ieă deă tipulă deă
activitate,ăperioadaăetc.ăîmp r ireaăpie elor 



întreprinderileăparticipanteălaăintelegereăpotăimpartiăpie eăsauăliniiădeăproduc ieăsauăpotăconveniă
fie sa nu concureze in propriile zone de influenta, fie sa o faca prin masuri de cooperare secreta, 

precum depunerea de oferte de curtoazie exclusiv. Uneori, la sistemele de 

cooperare secreta participa angaja iă - avand uneori interese financiare in intreprinderea 

"concurenta" - care primesc o cota din preturile majorate artificial. 

Indicatori de frauda: 

- ofertaăcastigatoareăareăunăpre ăpreaămareăinăraportăcuăestim rileădeăcosturi,ălisteleădeăpreturiă
publicate,ălucr rileăsauăserviciileăsimilareăsauămediileălaănivelădeăindustrieăsiăpreturileădeăpia aăcorecte; 

 - totiăofertan iiămen inăpreturiăridicate; 
- pre ulăofertelorăscadeăatunciăcândălaălicita ieăseăalaturaăunăofertantănou; 
- rotatiaăofertan ilorăcâştig toriăinăfunc ieădeăregiune,ătipădeăactivitate,ătipădeălucr ri; 
- ofertan iiărespinşiăsuntăangaja iăcaăsubcontractanti; 
- configura ieăanormalaăaăoferteloră(deăexemplu,ăoferteleăsuntăseparateădeăprocentajeăexacte,ă

ofertaăcastigatoareăesteăcuăpu inăsubăpragulădeăpre ăacceptat,ăseăincadreazaăexactăinăbugetulăalocat,ăesteă
preaămare,ăpreaăapropiata,ădiferen aăesteăexcesiva,ăsumeleăsuntărotunjite,ăincompleteăetc.); 

- legaturiăaparenteăintreăofertan i,ăcumăarăfiăadrese,ăangaja iăsauănumereădeătelefonăcomune etc.; 

- ină ofertaă contractantuluiă suntă incluşiă subcontractantiă afla iă ină competi ieă pentruă contractulă
principal; 

- contractan iiă califica iă seă ab ină deă laă depunereaă uneiă oferteă siă devină subcontractanti,ă sauă
ofertantulăcuăcelămaiăsc zutăpre ăseăretrageăsiădevine subcontractant; 

- uneleă societ iă liciteaz ă intotdeaunaă unaă impotrivaă celeilalte,ă ină timpă ceă alteleă nuă oă facă
niciodat ; 

- ofertan iiărespinşiănuăpotăfiălocaliza iăpeăinternetăsauăinănomenclatoareleădeăsociet i,ănuăauă
adrese etc. (cu alte cuvinte, suntăsociet iăfictive); 

- existaă corespondentaă sauă alteă indiciiă potrivită caroraă contractan iiă efectueaz ă schimburiă deă
informa iiăprivindăpreturile,ăisiăalocaăteritoriiăsauăincheieăalteătipuriădeăacorduriăneoficiale; 

- practicile de ofertare prin cooperare secretaăauăfostăconstatateăinăurm toareleăsectoareăsi 
suntă relevanteă siă pentruă fondurileă structurale:ă asfaltari,ă construc iiă deă cl diri,ă activitatiă deă

dragare,ăechipamenteăelectrice,ăconstruc iiădeăacoperişuri,ăeliminareaădeşeurilor. 
 

4. Oferte discrepante Descrierea sistemului 

Inăacestăsistemădeăfraudare,ăpersonalulăresponsabilăpentruăcontractareăfurnizeaz ăunuiăofertantă
favorităinforma iiăconfiden ialeăindisponibileăcelorlal iăofertan i,ăpotrivităcarora,ădeăexemplu,ăunaăsauă
maiămulteăactivitatiăprev zuteăintr-o cerere de oferte nu vor fi realizate in cadrul contractului (unele 

activitati pot fi formulate in termeni vagi sau pot fi prea dificile, iar ofertantul favorit este instruit cum 

saăliciteze).ăAstfelădeăinforma iiăpermităfirmeiăfavorizateăsaădepun ăo ofertaăavandăunăpre ămultămaiă
redusăfataădeăcelăalăcelorlal iăparticipan i,ăoferindăunăpre ăfoarteăsc zutăpentruăactivitateaăcareănuăvaăfiă
inclusa in contractul final. In cazul acordurilor-cadru, acest aspect trebuie analizat in corelare cu 

contractele subsecvente. Depunerea de oferte discrepante este unul dintre cele mai eficiente sisteme 

deătrucareăaălicita iilor,ămanipulareaănefiindăatatădeăevidentaăprecumăinăalteăsistemeăutilizateăfrecvent,ă
cumăarăfiăachizi iileănejustificateădintr-o sursa unica. 

Indicatori de frauda: 

- ofertaăpentruăanumiteăactivitatiăpareăaăfiănejustificatădeăsc zut ; 
- dup ăatribuireaăcontractuluiăauălocămodific riăsauăelimin riăaleăcerin elorăprivindăactivitatile; 
- activitatile pentru care se primesc oferte sunt diferite fata de contractul propriu-zis; 

- ofertantulă areă legaturiă apropiateă cuăpersonalulă responsabilă cuă achizi iileă sauă aăparticipată laă
redactareaăspecifica iilor. 

 

 

5.ăManipulareaăspecifica iilorăDescriereaăsistemului 
Cererileădeăoferteăsauăpropuneriăpotăcon ineăspecifica iiăadaptateăpentruăaăcorespunde 
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calific riloră sauă competentelorăunuiă anumităofertant.ăAceastaă situa ieă esteă frecventaă ină
special in cazul contractelor din domeniul IT si al altor contracte tehnice. 

Specifica iileă careă suntă preaă restrictiveă potă fi utilizateă pentruă aă excludeă al iă ofertan iă
califica iăsauăpentruăaăjustificaăachizi iiădintr-o singura sursa si pentru a evita orice concurenta. 

Unăansambluădeăspecifica iiămanipulateăcareăfavorizeaz ăunăanumităcontractantăsugereaz ă
corup ie. 

Indicatori de frauda: 

- doarăunăsingurăofertantăsauăfoarteăputiniăofertan iăr spundălaăcererileădeăoferte; 
- existaăsimilitudiniăintreăspecifica iiăsiăproduseleăsauăserviciileăcontractantuluiăcâştig tor; 
- seăprimescăreclama iiădinăparteaăcelorlal iăofertan i; 
- specifica iileăsuntăsemnificativămaiărestrânseăsauăacoperaăoăsferaămaiălargaădecâtăinăcazulă

cererilor de oferte anterioare; 

- specifica iiăneobişnuiteăsauănerezonabile; 
- acordareaăunuiănum răridicatădeăcontracteăavantajoaseăunuiăsingurăfurnizor; 
- socializare sau contacte personale intre personalul responsabil cu contractarea si 

ofertan iăpeădurataăproceduriiădeăatribuire; 
- cump r torulădefineşteăunăarticolă folosindădenumireaăuneiăm rciă comercialeă ină loculă

uneiă descrieriă genericeă faraă saă foloseasc ă sintagmaă "sau echivalent" sau fara sa justifice 

necesitateaăprinăprismaăuneiăincompatibilit iătehnice. 
 

6.ăDivulgareaădatelorăreferitoareălaălicita iiăDescriereaăsistemului 
Personalul insarcinat cu contractarea, redactarea proiectului sau evaluarea ofertelor poate 

divulgaăunuiăofertantăfavorităinforma iiăconfiden iale,ăprecumăbugeteăestimate,ăsolu iiăpreferateă
sau date privind ofertele concurente, permitandu-i astfel sa formuleze o propunere tehnica sau 

financiara. 

Indicatori de frauda: 

- metode ineficiente de control al procedurilor de atribuire, reducerea nejustificata a 

termenelor legale; 

- ofertaăcastigatoareăareăunăpre ăcuăfoarteăpu inămaiăsc zutădecâtăurm toareaăofertaăcuăpre ă
sc zut; 

- unele oferte sunt deschise in avans; 

- sunt acceptate oferte care depasesc termenul-limita; 

- ofertantulăcareădepuneăofertaădup ăexpirareaătermenuluiăesteăcâştig tor; 
- toate ofertele sunt respinse, iar contractul este relicitat; 

- ofertantulăcâştig torăcomunicaăinăprivatăcuăpersonalulăinsarcinatăcuăcontractarea,ăprină
email sau alte mijloace, in timpul perioadei de atribuire. 

 

7. Manipularea ofertelor Descrierea sistemului 

Intr-o procedura de atribuire controlata insuficient, personalul insarcinat cu contractarea 

poateă manipulaă oferteleă dup ă depunere,ă ină vedereaă select riiă unuiă contractant favorit 

(modificarea ofertelor, "pierderea" unor oferte, anularea unor oferte pe motivul unor presupuse 

eroriăcon inuteăinăspecifica iiăetc.). 
Indicatori de frauda: 

- reclama iiădinăparteaăofertan ilor; 
- metode de control deficiente si proceduri deălicita ieăinadecvate; 
- indiciiă privindă modificareaă oferteloră dup ă recep ieă (potă proveniă siă dină observareaă

recep ieiăunorăproduseăinferioareădinăpunctădeăvedereăcalitativăprinăraportareălaăofertaădepusaăină
cadrulăproceduriiăsiăinălipsaăunuiăactăadi ional); 

- anularea unor oferte pe motivul unor erori; 

- un ofertant calificat este descalificat din motive suspecte; 

- activitateaănuăesteărelicitata,ădeşiănum rulăofertelorăprimiteăaăfostăinferiorăminimului 



necesar. 

 

8. Atribuiri nejustificate unui singur ofertant Descrierea sistemului 

Acestăsistemăesteăadeseaărezultatulăcorup iei,ăinăspecialădacaămetodaăesteărepetataăsiăsuspecta.ă
Acesteăatribuiriăpotăaveaălocăprinăfragmentareaăachizi iilor,ăinăscopulăevit riiăplafoanelorădeăofertareă
concurentiala, falsificareaăjustific rilorăachizi iilorădinăsursaăunica,ăredactareaăunorăspecifica iiăfoarteă
restrictive, prelungirea contractelor atribuite anterior in locul relicitarii acestora. 

Indicatori de frauda: 

- atribuiri in favoarea unui singur ofertant la preturi superioareăsauăpu inăinferioareăplafoaneloră
de atribuire concurentiala; 

- achizi iiăpubliceădesf şurateăanteriorăinăcondi iiăconcurentialeăauădevenităneconcurentiale;    
- fragmentareaăachizi iilor,ăpentruăaăevitaăplafonulădeăofertareăconcurentiala; 
- cererea de oferta este transmisa unui singur furnizor de servicii. 

 

9.ăFragmentareaăachizi iilorăDescriereaăsistemului 
Personalulăinsarcinatăcuăcontractareaăpoateăfragmentaăoăachizi ieăinădouaăsauămaiămulteăcomenziă

oriăcontracteădeăachizi ieăinăscopulăevit riiăconcurenteiăsauăaăuneiăinvestiga iiăefectuateădeăoăautoritateă
deămanagementădeănivelăsuperior.ăDeăexemplu,ădacaăplafonulăesteădeă125.000ăeuro,ăoăachizi ieăpentruă
atribuirea unui contract de bunuri si servicii in valoare estimata de 245.000 euro poate fi fragmentata 

inădouaăachizi iiăpentruăatribuireaăaădouaăcontracteă- unul pentru bunuri, in valoare de 121.000 euro, 

iar altul pentru servicii, in valoare de 124.000 euro - inăscopulăevit riiăuneiăproceduriăconcurentiale.ă
Fragmentareaăachizi iiloră(denumitaădeămulteăoriăsalamiăslicing)ăpoateăindicaăunăcazădeăcorup ieăsauă
alteăsistemeădeăfraudareălaănivelulăuneiăorganiza iiăcontractante. 

Indicatori de frauda: 

- douaăsauămaiămulteăachizi iiă consecutiveăsiă asemanatoareădeă laăacelaşiă contractant,ă situateă
imediat sub plafoaneleădeăacordareăconcurentialaăsauăsubălimitaădeălaăcareăseăefectueaz ăinvestiga iiă
deăc treăcadreleădeăconducere; 

- separareaă nejustificataă aă achizi iilor,ă deă exempluă contracteă separateă pentruă manoperaă siă
materiale, fiecare avand o valoare inferioara plafoanelor de ofertare; 

- achizi iiăconsecutiveălaăvaloriăsituateăimediatăsubăplafoane. 
 

10. Combinarea contractelor Descrierea sistemului 

Unăcontractantăavandămaiămulteăcomenziăsimilareăpoateăpercepeăaceleaşiăcosturiădeăpersonal,ă
onorarii sau cheltuieli similare pentru mai multe comenzi care ar putea avea de fapt volume de 

activitate diferite, ceea ce determina suprafacturarea. 

Indicatori de frauda: 

- facturi similare prezentate pentru activitati sau contracte diferite; 

- contractantulăfactureaz ămaiămultădeăoăactivitateăpentruăaceeaşiăperioadaădeătimp. 
11. Stabilirea incorecta a costurilor Descrierea sistemului 

Unăcontractantăpoateăcomiteăoă fraudaăprină facturareaă cuă inten ieăaăunorăcosturiă careănuăsuntă
permise sau rezonabile sau care nu pot fi alocate in mod direct sau indirect unui contract. Costurile 

deămanoperaă suntămaiă susceptibileă saă fieăutilizateăabuzivădecâtăcosturileămaterialelorădeoarece,ă ină
teorie,ăcosturileăcuăfor aădeămuncaăpotăfiăperceputeăpentruăoriceăcontract. 

Costurileăcuăfor aădeămuncaăpot fi manipulate prin crearea de fise de pontaj fictive, modificarea 

fiselorădeăpontajăsauăaădocumenta ieiăaferenteăoriăsimplaăfacturareăaăunorăcosturiămajorateăartificială
pentruăfor aădeămunca,ăfaraădocumenteăjustificative. 

Indicatori de frauda: 

- sume excesiveăsauăneobişnuiteăperceputeăpentruăfor aădeămunca; 
- sumeleăperceputeăpentruăfor aădeămuncaănuăsuntăreflectateădeăevolu iaălucr rilorăprev zuteădeă

contract; 

- modific riăevidenteăaleăfiselorădeăpontaj; 
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- nuăseăg sescăfiseleădeăpontaj; 
- pentruăaceleaşi costuri ale materialelor se percep sume in mai multe contracte; 

- costurile indirecte sunt facturate drept costuri directe. 

 

12. Manipularea preturilor Descrierea sistemului 

Manipulareaăpreturilorăinăcadrulăcontractelorăareălocăatunciăcândăcontractan iiănu pun la 

dispozi ieă dateă curente,ă completeă siă exacteă privindă costurileă sauă preturileă ină propunerileă deă
preturi,ăceeaăceăareăcaărezultatăcreştereaăpre uluiăcontractului. 

Indicatori de frauda: 

- contractantul refuza, amana sau nu poate furniza documente justificative privind 

costurile; 

- contractantulăfurnizeaz ădocumenteăincorecteăsauăincomplete; 
- informa iileăprivindăpre ulănuămaiăsuntăvalabile; 
- preturi ridicate comparativ cu contracte similare, liste de preturi sau medii la nivel de 

industrie. 

 

13. Neindeplinireaăspecifica iilorăcontractuluiăDescriereaăsistemului 
Contractan iiăcareănuăindeplinescăspecifica iileăcontractuluiăsiăapoiădeclaraăinămodăfalsăsiă

cu buna stiinta ca le-au indeplinit comit o frauda. 

Exemple de astfel de sisteme includ utilizareaădeămaterialeădeăconstruc ieăcareănuărespectaă
standardele,ăcomponenteădeăcalitateăinferioara,ăfunda iiănecorespunzatoareăinăcazulălucr rilorădeă
construc ieăaădrumurilorăetc.ăMotivulăeste,ăinămodăevident,ăcreştereaăprofiturilorăprin 

reducerea costurilor, evitareaă penaliz riloră pentruă nerespectareaă termenelor-limita etc. 

Multeăastfelădeăsistemeăsuntădificilădeădetectatăinăabsentaăunorăinspec iiăsauătesteăamanuntiteă
efectuateădeăexper iăindependen iăinădomeniu.ăExistaătotuşiăposibilitateaăcaăautoriiăfraudelor sa 

incerce sa mituiasca inspectorii. 

Indicatori de frauda: 

- discrepanteă intreă rezultateleă testeloră siă inspec iilor,ă peă deă oă parte,ă siă clauzeleă siă
specifica iileăcontractului,ăpeădeăaltaăparte; 

- absenta certificatelor sau a documentelor de testare ori inspec ie; 
- calitateăinferioara,ăactivitateănesatisfacatoareăsiănum rămareădeăreclama ii; 
- in documentele contabile ale contractantului exista indicii potrivit carora contractantul 

nuă aă achizi ionatămaterialeleă necesareă lucr rilor,ă nuă de ineă sauă nuă aă inchiriat echipamentul 

necesară pentruă efectuareaă lucr riloră oriă nuă dispuneă deă suficien iă lucratoriă peă şantier.ă (NB:ă
Aceasta verificare incrucisata se poate dovedi utila.) 

 

14. Facturi false, duble sau cu preturi excesive Descrierea sistemului 

Un contractant poate prezenta cu buna stiinta facturi false, duble sau cu preturi excesive, 

ac ionândăpeăcontăpropriuăsauăinăcooperareăcuăangaja iăresponsabiliăcuăprocesulădeăcontractare,ă
in urma coruperii acestora. 

Indicatori de frauda: 

- m rfuriăsauăserviciiăfacturateănuăse afla in inventar sau nu pot fi localizate; 

- nuăexistaăconfirm riădeăprimireăaăunorăbunuriăsauăserviciiăfacturate; 
- comenzileădeăachizi ieăpentruăuneleăbunuriă sauăserviciiă facturateă suntă inexistenteăsauă

suspecte; 

- registrele contractantului nu indica finalizareaălucr rilorăsauăefectuareaăcheltuielilor 
necesare; 

- preturile de facturare, sumele, descrierile sau datele privind articolele depasesc sau nu 

corespundăcuăprevederileăcontractuale,ăcomandaădeăachizi ie,ăfiseleădeămagazie,ăinventarulăsauă
rapoarteleădeăproduc ie; 

- facturiămultipleăcuăsuma,ănum r,ădataăetc.ăidentice; 



- subcontracte in cascada; 

- pla iăinănumerar; 
- pla iăc treăsociet iăoff-shore. 

 

15. Furnizori de servicii fictivi Descrierea sistemului 

a)ăUnăangajatăpoateăautorizaăpla iăc treăunăvanzatorăfictiv,ăurm rindăinăacestăfelăsaădeturnezeă
fonduri.ă Sistemulă esteă utilizată frecventă ină situa iileă ină careă nuă existaă oă separareă aă atribu iiloră deă
intocmireăaăcererii,ărecep ieăsiăplata. 

b)ăContractan iiăpotinfiintaăsociet iăfictiveăpentruăaădepune oferte de curtoazie in cadrul unor 

sistemeădeăcooperareăsecreta,ăinăvedereaămajor riiăartificialeăaăcosturilorăsau,ăpurăsiăsimplu,ăaăemiteriiă
de facturi false. 

Experien aăaăaratatăcaăautoriiăfraudelorăauătendin aădeăaăutilizaădenumiriădeăsociet iăsimilare 

denumirilorăunorăsociet iăreale. 
Indicatori de frauda: 

- furnizorulădeăserviciiănuăpoateăfiăg sităinănomenclatoareleădeăsociet i,ăpeăinternet,ăcuăajutorulă
motorului de cautare Google sau al altor motoare de cautare etc.; 

- adresa furnizorului de serviciiănuăpoateăfiăg sit ; 
- adresaăsauănum rulădeătelefonăaleăfurnizoruluiăserviciiăsuntăincorecte; 
- este folosita o societate off-shore. 

 

16.ăSubstitu ia produsului Descrierea sistemului 

Substitu iaăprodusuluiăseăreferaălaăÎnlocuirea,ăfaraăstiintaăcump r torului,ăaăproduselorăprev zuteă
inăcontractăcuăuneleădeăcalitateăinferioara.ă Inăcelămaiărauăcaz,ăsubstitu iaăproduselorăpoateăpuneăină
pericolă viata,ă deă exempluă deficienteă aleă infrastructuriiă sauă cl dirilor.ă Substitu iaă esteă oă op iuneă
atractiva in specialăinăcazulăcontractelorăcareăprev dăutilizareaădeămaterialeăcostisitoare,ădeăcalitateă
superioara,ăcareăpotăfiăinlocuiteăcuăproduseămultămaiăieftine,ăcuăaspectăsimilar.ăSubstitu iaăimplicaădeă
multeăoriăcomponenteăcareănuăpotăfiădetectateăcuăuşurin a.ăDeăasemenea,ăatunciăcândăauălocăinspec iiă
potăfiăprezentateăeşantioaneăspecialăcreate,ăpentruăaăinduceăinăeroare. 

Indicatori de frauda: 

- ambalajeăneobişnuiteăsauăgenerice:ăambalajul,ăculorileăsauăformaădifer ădeănorme; 
- discrepanteăintreăaspectulăaşteptatăsiăcel real; 

- numereleădeăidentificareăaăprodusuluiădifer ădeănumereleăpublicateăsauăceleădeăcatalogăoriădeă
sistemul de numerotare; 

- num ră deă defec iuniă inregistrată ină cadrulă testeloră sauă ină utilizareă pesteă medie,ă inlocuiriă
anticipate ori costuri ridicate deăintretinereăsiădeărepara ie; 

- certificatele de conformitate sunt semnate de persoane necalificate sau neautorizate; 

- diferente semnificative intre costurile estimate si cele reale ale materialelor; 

- contractantulănuăaărespectatăgraficulălucr rilor,ădarărecupereaz ăintarzierileăcuărapiditate; 
- numere de serie atipice sau sterse; numerele de serie nu corespund sistemului de numerotare 

alăproduc toruluiăautentic; 
- numerele sau descrierile facturii sau ale obiectelor de inventar nu corespund datelor din 

ordinulădeăachizi ie. 
Autoritateaăcontractant ăareădreptulădeăaăachizi ionaădirectăproduseăsauăserviciiăînăcazulăînăcareă

valoareaăestimat ăaăachizi iei,ăf r ăTVA,ăesteămaiămic ădecâtă132.519ălei,ărespectivălucr ri,ăînăcazulă
înăcareăvaloareaăestimat ăaăachizi iei,ăf r ăTVA,ăesteămaiămic ădecâtă441.730ălei. 

Pentruăbunurile/serviciile/lucrarileăstandardizate,ăaăc rorăutilizareăsiădestina ieăesteăuzual ăsiăaă
c rorăpre uriăsuntăcomparabileăcuăaleăaltorăagen iăeconomici,ăachizi iaăseăvaăputeaăfaceăurmândăpaşii: 

Pasulă1:ăsolicitar ădeăinforma iiădeălaăcompartimenteăsiărealizareaăreferatelorădeănecesitate 

Etapaă2:ărealizareaăcaietelorădeăsarciniăsauăaătermenilorădeăreferin aăinăfunc ieădeănecesit ileă
autoritatiiă contractante,ă specifica iileă tehniceă aleă obiectuluiă achizi ieiă siă ină func ieă deă cerin eleă
legisla ieiăinăvigoare 
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Pasulă3:ăidentificareaăceleiămaiăbuneăoferteădeăpre ădinăcatalogulăelectronicăSEAP 

Pasulă4:ăini iereaăuneiăachizi iiădinăcatalogulăelectronicădeălaăofertantulăcareăareăoăofertaă
atractiv ăfolosind criteriiăcombinateăprecumăpre ul,ăariaăgeografica,ăetc 

Pasulă5:ătrasmitereaăsimultanaăpeăfax/emailăaătermenilorădeăc treăofertatăinăasa 

felăincatăacestaăsaăcunoasc ătoateădetaliileăsiăcerin eleăachizi ieiăaleăUnit ii Administrativ 

Teritoriale Comuna Voinestiă,ăJude ulăDambovitaă,ăinăvedereaăstabiliriiăreduceriiăsauăcosturiloră
suplimentareăpeăcareăleăareăpoten ialulăofertant.  

Pasul 6: acceptarea/refuzarea ofertei in SEAP 

Pasulă7ă(op ional):ăsemnareaăunuiăcontractădeăfurnizare/servicii/lucrari 
Pasul 8: realizareaăuneiănotific riăinăcadrulăSEAPăpentruăincheireaăunuiăcontractămaiămareă

de 13000 lei 

Exempleădeăbunuri/servicii/lucrariăcareăseăpotăachizi ionaădirectădinăcatalogulăSEAP: 
Birotica, papetarie (sunt bunuri standardizate, cu caracteristici tehnice comune si 

comparabile mai multor operatori economici) 

Consumabile si piese de schimb (sunt bunuri standardizate, cu caracteristici tehnice 

comune si comparabile mai multor operatori economici) 

Combustibili (sunt bunuri standardizate, cu caracteristici tehnice comune si 

comparabile mai multor operatori economici) 

Lucr riădeăconstruc iiătipă- cantitatileăsiăcategoriileădeălucr riăsuntăstandardizateăOriceăaltă
bun/serviciu/lucrare , cu caracteristici tehnice comune si comparabile mai multor operatori 

economici. 

In cazulă bunurilor/serviciilor/lucrariloră careă suntă specificeă necesit iloră autoritatiiă
contractanteă(asaăcumăsuntăceleăenumerateăcuătitluădeăexempluămaiăjos),ăaleăc rorăpreturiădifer ă
inăfunc ieădeăcerintele/preferintele/specificulănevoilor,ăachizi iaădirecta se va face pe baza de 

anun ădeăpublicitateăvoluntaraăinăSEAP. 
Exemple: 

Servicii de proiectare Servicii de consultanta 

Oriceătipădeălucr riădeăconstruc iiărezultateădintr-oădocumenta ieătehnicaăcareănuăesteătip 

Etapele in acest caz sunt: 

Etapa 1: realizarea referatelor de necesitate 

Etapaă 2:ă realizareaă caieteloră deă sarciniă sauă aă termeniloră deă referin aă ină func ieă deă
necesit ileăautoritatiiăcontractante,ăspecifica iileătehniceăaleăobiectuluiăachizi ieiăsiăinăfunc ieă
deăcerin eleălegisla ieiăinăvigoare 

Etapaă3:ărealizareaăsiăpublicareaăanun uluiădeăpublicitateăvoluntaraădinăSEAP 

Etapaă4:ăredactareaămodelelorădeăinvita ii,ăinăcazulăinăcareănuăseăvaăutilizaăSEAP-ul 

Etapa 5: prezentarea unui draft de contract pentru bunurile/ serviciile/lucrarile 

achizi ionate 
Etapa 6: primirea si evaluarea ofertelor 

Etapa 7: redactarea raportului de selecte a ofertei castigatoare 

Etapaă8:ăsolicitareaăofertantuluiăcâştig torădeăa-si actualiza oferta in catalogul SEAP si 

ini iereaăachizi ieiădinăcatalog 

Etapa 9: adaptarea draftuluiădeăcontractădup ăspecificulăoferteiăselectate 

Etapaă10:ăcompletareaămodeluluiădeănotificareăc treăANAPădeăsemnareaăaăcontractului 
Etapa 11: redactarea unui model de ordin de incepere a serviciilor/livrare a 

bunurilor/executieăaălucr rilor 
Procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege, aplicabile pentru atribuirea 

contractelorădeăachizi ieăpublic /acordurilor-cadruăsauăorganizareaăconcursurilorădeăsolu iiăcuăoă
valoareăestimat ăegal ăsauămaiămareădecâtăpragurileăprev zuteălaăart.ă7ăalin.ă(5)ădinăL98/2016, 

suntăurm toarele: 
a)ălicita iaădeschis ; 
b)ălicita iaărestrâns ; 



c)ănegociereaăcompetitiv ; 
d) dialogul competitiv; 

e) parteneriatul pentru inovare; 

f)ănegociereaăf r ăpublicareăprealabil ; 
g)ăconcursulădeăsolu ii; 
h) procedura de atribuire aplicabil ăînăcazulăserviciilorăsocialeăşiăalăaltorăserviciiăspecifice; 
i)ăproceduraăsimplificat . 
a.ăEtapeăşiăactivit iăinăcadrulăprocedurilorădeăachizi ie 

Principaleleă etapeă siă activitatiă ină cadrulă realiz riiă proceduriloră deă achizi ieă publicaă sunt:ă
Activitatea 1: alegerea procedurii corecte si in stabilirea unui calendar al procedurii care va cuprinde 

schi aă tuturoră paşiloră deă laă redactareaă documenteloră necesareă proceduriiă siă panaă laă incheiereaă
contractului 

Activitatea 2: redactarea strategiei de contractare 

Activitatea 3: redactarea caietelor de sarcini, (identificarea si definirea corecta si obiectiva a 

cerin elorătehniceăsiădeăcalitateăaăobiectuluiăcontractului) 
Activitateaă 4:ă redactareaă modeleloră deă formulareă puseă laă dispozi iaă poten ialiloră ofertan iă

Activitateaă5:ăredactareaădraftuluiădeăcondi iiăcontractualeăpuseălaădispozi iaăofertan ilor 
Activitateaă6:ăredactareaădraftuluiădeclara iilorăprev zuteădeălegisla ieădinăparteaăresponsabiluluiă

legal,ăelaborareaădeclara iilorădeăconfiden ialitateăsiăimpar ialitate pentru membrii comisie de evaluare 

a ofertelor 

Activitatea 7: redactarea draftului privind procesul verbal de dechidere/ vizualizare a ofertelor 

Activitateaă8:ăredactareaădraftuluiămodelelorăproceselorăverbaleăaleăşedin elorăintermediareădeă
evaluare a ofertelor 

Activitateaă9:ăredactareaădraftuluiădrafturilor/modelelorăpentruăcererileădeăclarific riădinăparteaă
comisieiădeăevaluareăpeădurataăevalu riiăofertelor 

Activitatea 10: redactarea draftului pentru raportul procedurii 

Activitatea 11: redactarea draftuluiăpentruăcomunic rileărezultatelorăprocedurii 
Activitateaă12:ădocumenta ieiădeăatribuireăinăvedereaăevit riiădeăcorec iiăfinanciare 

Activitateaă13:ăimplementareaărecomand rilorăefectuateădeăc treăANAPăinainteădeăpublicareaă
anun uluiădeăparticipare 

Activitateaă14:ăgestionareărela ieiăcuăinstitu iileăstatuluiăcuăcompetenteăinădomeniulăachizi iiloră
publice; 

Activitateaă 15:ă elaborareaă solicit riloră deă clarific riă siă aă r spunsuriloră laă solicit rileă deă
clarific ri; 

Activitatea 16: redactarea r spunsurilorălaăclarific rileăprimiteădeălaăpoten ialiiăofertan iăinainteă
de data limita de depunere a ofertelor 

Activitateaă 17:ă redactareaă r spunsuriloră laă contesta iileă inregistrateă inainteă deă dataă limitaă deă
depunere a ofertelor 

Activitatea 18: numirea comisiei de evaluare a ofertelor 

Activitateaă19:ăCompletareaăsiăpreg tireaăpentruăarhivareăaădosaruluiăachizi ieiăpublice 

b.ăDocumenteleăelaborateăinăcadrulăprocedurilorădeăachizi ie 

Strategia de contractare - conformămodelădinăanexaăDeclara ieăprivindăart 63 alin. (1) si (2) din 

Legea nr. 98/2016 Caietul de sarcini 

ModeleădeăformulareăDraftulădeăcondi iiăcontractualeă- DUAE 

Proces verbal de vizualizare a ofertelor 

Dispozi iaădeănumireăaămembrilorăcomisieiădeăeveluareăaăofertelorăsiăaăexper ilorăcoopta iădaca 

este cazul 

Proceseleăverbaleăaleăşedin elorădeăevaluareăintermediaraăRaportul 
procedurii Comunizarea rezultatelor 

Contractulădintreăpartiă(furnizare/servicii/ăexecutieălucr ri) 
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c. Modul de prezentare a ofertelor in cadrul procedurilor de atribuire 

In cadrulăUnit iiăAdministrativăTeritorialeăComunaăVoinestiă,ăJude ulăDambovitaă,ătoateă
ofertele, in cazul procedurilor de atribuire, se vor depune strict on-line in confirmitate cu 

prevederile legale. 

Pentruă aă puteaă participaă laă proceduraă deă atribuireă înă calitateă deă ofertan i,ă operatoriiă
economiciăauăobliga iaăsaăseăînregistrezeăînăSistemulăElectronicăalăAchizi iilorăPubliceă(SEAP),ă
conformăLegiiănr.ă98/2016.ăVorăfiăacceptateănumaiăoferteleădepuseăonlineăînăSEAP.ăAdresaălaă
care sedepune oferta este www.e-licitatie.ro. 

DUAEăcompletatăcuăinforma iileăaferenteăoperatoruluiăeconomicăparticipantălaăproceduraă
de atribuire, propunerea tehnica si propunerea financiara vor fi transmise in format electronic / 

prin mijloace electronice. 

Documenteleăprecizateămaiăsus,ărespectivăfişiereleăînc rcateăînăSEAP,ăvorăfiăsemnateăcuă
semn tur ăelectronicaăextinsaăaăreprezentantuluiălegal/împuternicităalăofertantului.ăSeăvaădepuneă
formularul de contract propus, semnat si stampilat de ofertant,ăînsotitădeăeventualeăpropuneriădeă
modificareăaăclauzelorăcontractualeăspecifice,ăpropuneriăcareăseăvorăacceptaănumaiăînăm sur ăînă
careăacesteaănuăvorăfi,ăînămodăevident,ădezavantajoaseăpentruăautoritateaăcontractanta.ăAvândăînă
vedere prevederile art. 217 alin.(6) din Legea 98/2016, operatorul economic trebuie sa elaboreze 

ofertaă înăconformitateă cuăprevederileădinădocumenta iaădeăatribuireă siă saă indiceă înă cuprinsulă
acesteiaă careă informa iiă dină propunereaă tehnicaă si/sauă dină propunereaă financiaraă suntă
confiden iale,ăclasificateăsauăsuntăprotejateădeăunădreptădeăproprietateăintelectuala. 

Pre ulă seă cripteaza,ă iară documenteleă ceă con ină elementeă deă pre ă seă semnaleaz ă
corespunz tor. 

Atentie:ă inândăcontăcaădepunereaăofertelorăseăvaăfaceăelectronicăinăSEAP,ăse recomanda 

caăofertan iiăsaădepun ăofertaătehnicaăsiăinăformatăPDFăcareăsaăpermit ăcautareaăsiăcopierea 

informa iilorăinăinteriorulăei,ăasaăincatăprocesulădeăevaluareăsaăseădesfasoareăcatămaiărapidă
si eficient. 

d.ăInterac iuneaăcuăofertan iiăinăcadrulăprocedurilor de atribuire 

Interac iuneaăcuăofertan ii,ărespectivăprocesulădeăevaluareăaăofertelorăseăvaădesfasuraădup ă
urm toareleăreguli: 

- Pentruăvizualizareaădocumenta ieiădeăatribuireăincarcateăinăSEAP,ăoperatoriiăeconomiciă
trebuie sa aiba un program necesară vizualiz riiă fişiereloră semnateă electronică (site-urile 

furnizorilorădeăsemn tur ăelectronica). 
- Reguliădeăcomunicareăsiătransmitereăaădatelor:ăsolicit rileădeăclarific riăreferitorareălaă

prezenta 

documenta ieădeăatribuireăseăvorăadresaăînămodăexclusivăînăSEAPălaăSec iuneaă"întreb ri"ă
dinăcadrulăproceduriiădeăatribuireăderulateăprinămijloaceăelectronice,ăiarăr spunsurileălaăacesteaă
vorăfipublicateăînăSEAPălaăSec iuneaă"Documenta ie,ăclarific riăsiădecizii"ădinăcadrulăanun uluiă
de participar simplificat. 

- Pentruă transmitereaă solicit riloră deă clarific riă privindă documenta iaă deă atribuire,ă
operatoriiă economiciă seă voră înregistraă înă SEAPă (www.elicitatie.ro) ca operator economic 

conform prevederilor art.5 alin.(l) dinăH.G.ănr.ă395/2016ăsiăvorătransmiteăsolicit rileăavandăînă
vedere 

Termeneleă deă r spunsă aleă autoritatiiă contractanteă prev zuteă laă art.160-161 din Legea 

nr.98/2016.ăPentruăcomunic rileăulterioareădepuneriiăofertelor:ăcomisiaădeăevaluareăvaătransmiteă
solicit rileădeăclarificareăînăleg tur ăcuăofertaăprinăutilizareaăfacilita ilorătehniceădisponibileăînă
SEAPă(Sec iuneaă"întreb ri"). 

- ComisiaădeăevaluareăvaăanalizaăDUAEăînăcorela ieăcuăcerin eleăstabiliteăprinăfisaădeădateă
aă achizi iei.ă DUAEă seă poateă accesaă in vedereaă complet riiă deă c treă operatoriiă economiciă
interesa iălaăurm torulălink: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter - Comisia de 

evaluare va analiza si verifica fiecare oferta din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, 

iar ulterior din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implica. 

http://www.e-licitatie.ro/
http://www.elicitatie.ro/
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter


înăurmaăfinaliz riiăfiec reiaădintreăfazeleădeăverificareăprev zuteămaiăsusăautoritateaăcontractantaă
va comunicaăfiec ruiăofertantăceăaăfostărespinsămotiveleăcareăauăstatălaăbazaăacesteiădecizii,ăiarăcelorlal iă
faptulăcaăseătreceălaăfazaăurm toareădeăverificare,ăcuărespectareaăprevederilorăCapitoluluiăIV,ăSec iuneaă
a 13 - a din Legea nr. 98/2016. 

înă urmaă finaliz riiă fiec reiaă dintreă fazeleă deă verificareă prev zuteă maiă sus,ă autoritateaă
contractantaăvaăintroduceăînăSEAPărezultatulăadmis/respins,ăsiăvaădeschideăînăSEAPăsesiunea 

pentru prezentarea documentelor suport aferente DUAE depuse de ofertantul de pe primul loc 

înăclasamentulăintermediarăîntocmitălaăfinalizareaăevalu riiăofertelor,ăacordândăunătermenădeăr spuns. 
Operatoriiă economiciă voră transmiteă r spunsurileă laă clarific riă siă eventualeleă documenteă

solicitateăpeăparcursulăevalu riiăofertelorăprină intermediulăSEAPă (Sec iuneaă"întreb ri"),ă înă formată
electronic,ăsemnateăcuăsemn tur ăelectronica,ăconformLegiiă455/2001. 

Operatorii economici vor respecta modelul de contract. 

Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale: 

•ăDepartajareaăseăvaăfaceăexclusivăînăfunc ieădeăpre ăsiănuăprinăcuantificareaăaltorăelementeădeă
naturaătehnicaăsauăalteăavantajeăcareărezultaădinămodulădeăîndeplinireăaăcontractuluiădeăc treăoperatoriiă
economici 

•ăînăvedereaădepartaj riiăofertelorăautoritateaăcontractantaăvaăsolicitaădepunereaăînăSEAPăaăunoră
noi oferte financiare (procedura fiind desfasurata integral prin mijloace electronice) 

 

VII. STRATEGIA DE REALIZAREăAăACHIZI IILORăDEăSERVICII JURIDICE - EXCEP II 

a. Domeniul de aplicare 

Prezentaăstrategieăreglementeaz  modalitateaădeăachizi ieăaăserviciilorăjuridiceăconformăLEGIIă
Nr. 98/2016 din 19 mai 2016, art 29 si anume: 

a)ă asisten aă şiă reprezentareaă unuiă clientă deă c treă ună avocată înă sensulă prevederiloră Legiiă nr.ă
51/1995ăpentruăorganizareaăşiăexercitareaăprofesieiădeăavocat,ărepublicat ,ăcuămodific rileăulterioare,ă
înă cadrulă uneiă proceduriă deă arbitrajă sauă deămediereă oriă ală alteiă formeădeă solu ionareă alternativ ă aă
disputelorădesf şurateăînăfa aăuneiăinstan eăsauăaltuiăorganismăna ionalădeăarbitrajăoriădeămediereăsauă
deăsolu ionareăalternativ ăaădisputelor 

înăalt ăform ădinăRomâniaăoriădinăaltăstatăsauăînăfa aăuneiăinstan eăinterna ionaleădeăarbitrajăoriă
deămediereăsauădeăsolu ionareăalternativ ăaădisputelorăînăalt ăform ; 

b)ă asisten aă şiă reprezentareaă unuiă clientă deă c treă ună avocată înă sensulă prevederiloră Legiiă nr.ă
51/1995,ărepublicat ,ăcuămodific rileăulterioare,ăînăcadrulăunorăproceduriăjudiciareăînăfa aăinstan eloră
deăjudecat ăsauăaăautorit ilorăpubliceăna ionaleădinăRomâniaăoriădinăaltăstatăsauăînăfa aăinstan elorăde 

judecat ăoriăaăinstitu iilorăinterna ionale; 
c)ă asisten ă şiă consultan ă juridic ă acordat ădeăunăavocat,ă anticipată sauă înăvedereaăpreg tiriiă

oric reiaădintreăprocedurileăprev zuteălaălit.ăa)ăşiăb)ăoriăînăcazulăînăcareăexist ăindiciiăconcreteăşiăoă
probabilitateăridicat ăcaăspe aăînăleg tur ăcuăcareăsuntăacordateăasisten aăşiăconsultan aăjuridic ăs ăfac ă
obiectul unor astfel de proceduri; 

d)ă serviciiă deă certificareă şiă autentificareă aă documenteloră careă suntă prestateă deă notariă publiciă
potrivitădispozi iilorălegale; 

e) servicii juridice furnizate de fiduciari sau administratori-sechestru ori alte servicii juridice 

furnizateădeăentit iădesemnateădeăoăinstan ăjudec toreasc ăna ional ăsauăcareăsuntădesemna iăpotrivită
dispozi iiloră legaleă s ă îndeplineasc ă sarcini specificeă subă supraveghereaă şiă controlulă instan eloră
judec toreşti; 

f)ăserviciiăprestateădeăexecutoriiăjudec toreşti. 
b. Reguli privind estimarea valorii contractului/achizitiei 

1.ăEstimareaăvaloriiăachizi ieiăseăvaăfaceăpeăbazaăuneiăcercet riădeăpia a,ăefectuata prin orice 

metoda:ăoferte,ăsolicit riătelefonice,ăinforma iiădeăpeăpaginiădeăinternet,ăetc. 
2.ăAceastaăcercetareădeăpia aăseăvaăfinalizaăcuăunăreferatăsauănotaă justificativaădeăestimareăaă

valorii 

c.ăReguliăsiăpaşiădeăurmatăprivindăcontractareaăserviciilor juridice 
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Pasulă1.ăRealizareaăcercet riiădeăpia aăpentruăestimareaăvaloriiăcontractului 
Pasul 2. Realizarea unui caiet de sarcini sau a unor termeni de referin aăcuăserviciileădeă

care  A.C. are nevoie.ăTotodat ăseăvaăstabiliăsiăconditiile contractuale. 

Pasulă 3.ă Transmitereaă uneiă invita iiă laă ofertareă c treă ună prestatoră autorizat.ă Selectareaă
acestuiaăseăfaceăinăfunc ieădeănotorietate,ăexperien aăsiăreuşiteleăinădomeniulăvizatădeăserviciileă
achizi ionate.ăPentruăselectareaăprestatoruluiăinvitatăseăva face o nota jutificativa cu motivele si 

argumenteleă alegeriiă sale.ă Inăcadrulă invita ieiă seăvaăspecificaă clară serviciileăceă seădorectăaă fiă
achizi ionate,ăcondi iileădeăcalificare,ădataălimitaăpanaălaăcareăseădepunăofertele 

Pasul 4. Ofertele se pot depune electronic prin e-mail sau la registratura 

Pasul 5. In urma analizei ofertei sa va elabora o nota justificativa prin care se va arata ca 

ofertaăindeplinesteăcerin eleăsolicitate.ăInăaceastaănotaăseăvaăfaceăoăsiăanalizaădeărezonabilitateăaă
pre ului 

Pasul 6.ă A.C.ă areă voieă saă poarteă negocieriă peă bazaă pre uluiă primit,ă ină cazulă ină careă
consideraăcaăpre ulăpoateăfiămaiămicăinăurmaăanalizeiădeărezonabilitate.ăNegocierileăseăpoartaădeă
c treăreprezentantulălegalăalăA.C.ăsiădeăc treă1ăsauă2ămembriădinăcadrulăA.C.ăNu este necesara 

numireaăacestorămembriăprinăacteăadministrative,ănumireaăpoataă fiă f cut ăad-hoc. Rezultatul 

negocieriiăseăconsemneaz ăintr-unăprocesăverbal,ăcaăvaăstaălaăbazaăcontract rii 
Pasulă7.ăContractulăseăsemneaz ăavandăinăvedereăcaietulădeăsarcini/ătermeniiădeăreferin aă

si oferta primita 

Recep iaăserviciilor:ăRecep iaăserviciilorăseăvaăfaceăinăconformitateăcuăregulileăprev zuteă
deălegisla iaăinăvigoare,ăfaraăsaăexisteăoăregulaăspecifica 

 

                          Intocmit - resp.ăAchizi iiăpubliceăCurpene Laura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. ANEXE 

a.ăModelăcadrulădeăstrategieădeăcontractareăspecific ăproceduriiădeăachizi ieălucr ri 
Seăaprob ăPrimar, 



Nr . 

STRATEGIAăDEăACHIZI IE  
Pentruăachizi iaădeălucr riădeă„ 
Structura strategiei: 

1. Justificarea achizi iei 
2. Elementele de identificare 

a.Denumirea contractului 

b.Categoria 

c.Codul de clasificare CPV 

d.IdentificareaăinăcadrulăProgramuluiăAnualăalăAchizi iilorăPublice 
e.Sursaădeăfinan areăfăDurataăcontractului 
3.ăJustificareaăestim riiăpre uluiăcontractului 

4.ăJustificareaăalegeriiăproceduriiădeăachizi ie 

5.ăJustificareaăalegeriiăcriteriilorădeăcalificareăsiăselec ie 

6. Justificarea alegerii criteriului de atribuire 

7.ă Mecanismeleă deă plata,ă stabilireaă penalit iloră pentruă neîndeplinireaă sauă îndeplinirea 

defectuoas ăaăobliga iilorăcontractuale 

8.Tipulădeăcontractăpropusăşiămodalitateaădeăimplementareăaăacestuia 

9.Desf şurareăaăachizi iei 
a.Etapeleăachizi iei 
b.Formulareaădeăclarific riădinăparteaăpoten ialilorăofertândăsiăr spunsulăautoritatiiăcontractante 

 c.Modul de elaborare a ofertei 

i.Modul de elaborare a ofertei tehnice 

ii.Modul de elaborare ofertei financiare 

iii.Modul de prezentare a ofertei 

d.Modalitatea de depunere a ofertelor 

e.Procedura de evaluare a ofertelor si comunicarea rezultatului 

10. Matricea riscurilor 

11. Mecanismele de plata 

In conformitate cu art. 9 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologiceă deă aplicareă aă prevederiloră referitoareă laă atribuireaă contractuluiă deă achizi ieă
public /acordului-cadru din Legeaănr.ă98/2016ăprivindăachizi iileăpublice. 

 

I.ăJUSTIFICAREAăACHIZI IEI 

Pentruăcazulăinăcareălucr rileăsuntăsuportateădinăbugetulăpropriuăalăA.C. 
Inăconformitateăcuăplanulădeăinvesti iiăaăA.C.ăaprobatăprinăHCLă/ă,ăesteănecesaraăachizi ia 

lucr rilorădeăă 
Lucr rileăachizi ionateăconstauăin: 
Pentruăcazulăinăcareălucr rileăsuntăfinan ateăinăurmaăunuiăcontractădeăfinan are 

Inălunaă,ăachizitorulăaăsemnatăcontractualădeăfinan areăpentruăproiectul 
„ă"ă- contract nr /  

Ină vedereaă respect riiă condi iiloră prev zuteă ină legisla iaă actualaă esteă necesaraă parcurgereaă
etapelorălegaleădeăcontractareăaălucr rilorădeăă 

Lucr rileăachizi ionateăconstauăin: 
Contractulădeălucr riăsupusăproceduriiădeăachizi ieănuăaăfost/aăfostăimpartităpe loturi, procedura 

urmândăaăfiăfinalizataăprinăîncheiereaăunuiăsingurăcontractădeălucr riăpentruătoataălucrarea. 
Motivele pentru care s-aăhotaratăneimpartireaăpeăloturiăsuntăurm toareleă(dacaăesteăcazul): 
A. motive de ordin tehnic 

Documenta iaătehnicaăaprobataădeăc treăfinan atoră(Proiectulătehnicăsiăcaieteleădeăsarciniătehniceă
ceăstauălaăbazaărealiz riiăprocedurii)ăesteăunitaraăsiăaăstabilitănormeăsiăproceduriădeăexecu ieăintr-o 

succesiune ce nu permite impartirea contractului pe mai multe loturi. 
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In principiu, asa cum rezulta si din extrasul prezentat mai jos din cadrul proiectului tehnic, 

drumulă supusă reabilit riiă esteă continuu,ă nuă poateă fiă impartită ină tronsoaneă siă cuprindeă oă
succesiuneălogicaădeăopera iuniăsiălucr riăcareănuăpotăfiăexecutateădeămaiămul iăagen iăeconomiciă
individualăfaraăasumareaăresponsabilit ilor. 

lucr rileădeădecopertareălucr rileădeăAcesteălucr riăpresupunăinămodăautomatăo 

realizareăaăfunda ieiădrumului,ăinclusivăaăsincronizareăaăresurselor,ădarăcelămaiăimportant 
şan urilorădeăprotective faptul ca aceastea presupun o tehnologie de 

lucr rileădeăturnareăaăimbracamintiiăexecu ieăcuăechipamente,ăpersonalăsiădot ri,ăcare 

asfalticeădacaăarăfiăoferiteădeămaiămul iăagen iăeconomiciăar 
fi redundant 

Exemplificam in rezumat o ordine logica a opera iunilor: 
Prezentamăinărezumat,ăcaăextrasădinăPTH,ăcatevaădinăopera iunileătehniceăpresupuseăseă

lucrare din care 

rezulta cee ace s-aămen ionatămaiăsus: 

Nr. 

Crt. 

Simbol 

articol 

deviz 

Codulă şiă denumireaă
subansamblului Denumirea articolului 

de deviz 

U.M 

TOTAL 

0 
1 

2 3 
4 

A DC 222 

i TERA SAMENTE - NEELIGIBIL 

T07 

Scarificarea, reprofilarea si compactarea 

stratului suport 

880 m x 5,00 m = 4.400,00 mp 1.645 m x 4,00 

m = 6.580,00 mp Platforme = 6 buc .v 45,00 mp = 

270,00 mp Total = 11.250,00 mp 

mp 11.250,00 

T09 

Aducerea la profil a acostamentebr - mecanizat 

880 m x 0,25 mx 2 parti = 440,00 mp 1.645 m 

x 0,50 m x 2 parti = 1.645,00 mp Total = 2.085,00 

mp 

mp 2.085,00 

SR01 
Strat de balast executat mecanizat 13.335,00 

mp x 0.10 m = 1.333,50 mc 
mc 1.334,00 

SR05 

Strat de piatra sparta cu impanare fara 

innoroire - executat mecanizat 13.335,00 mp x 0,12 

m = 1.600,20 mc 

mc 1.600,00 

2 ÎMBR C MINTEăRUTIERA 

SR08 

Cur ireaămecanicaăaăstratuluiăsuport 
880 m x 5,00 m = 4.400,00 mp 1.645 m x 4,00 

m = 6.580,00 mp Platforme = 6 buc x 45,00 mp = 

270,00 mp Total = 11.250,00 mp 

mp 11.250,00 

SR09 
Amorsarea stratului suport cu EBCR 

11.250,00ămpăxă2ăamors riăţă22.500,00ămp 
mp 22.500,00 

SR1I 

Strată deă leg tur ă dină betonă asfaltică deă tipă
BADPC20 

11.250.0 mp x 0,06 m x 2,37 to/mc = 1.599,75 

to 

11.250.0 mp x 13 kg/mp = 146,25 to Total = 

1.746,00 to 

tona 1.746,00 

SRI2 
Stratădeăuzur ădinăbetonăasfalticădeătipăBAPC16ă

11.250,00 mp 
mp 11.250,00 



SR13 
închidereaă suprafe ebră cuă dressingă 11.250,00ă

mp ' 
mp 11.250,00 

T19 
Semnalizarea rutbra peă timpulă execu biă

lucr ribră2,00ăbuc 
buc 2,00 

T20 
Pilo iă pentruă dirijareaă circula biă rutbreă peă

timpulăexecu biălucr riloră162,00ăore 
ore 162,00 

3 ACOSTAMENTE 

AC02 

Completarea acostamentelor cu piatra sparta - 

manual 

880 m x 0,25 m x 2 parti = 440,00 mp 1.645 m 

x 0,50 m x 2 parti = 1.645,00 mp Total = 2.085.00 

mp x 0.10 m = 208.50 mc Umpluturi p.s. = 71,00 mc 

mc 280,00 

B. Motive de ordin economic Economia de resurse 

Presupunândăcaăarăfiăposibilaăimpartireaădinăpunctădeăvedereătehnică(faptăargumentatădeăce nu 

esteăposibilămaiăsus),ă inândăcontăcaălucr rileăpentruărealizareăarăprespuneăaceleaşiătipuriădeăresurseă
(utilaje,ăfor aădeămunca,ătransportăetc)ădacaăarăfiăimplica iămaiămul iăoperatoriăcostulăceăvaătrebuiăsaă
fieăsuportatădeăc treăA.C.ăarăfiămultămai mare, fapt ce rezulta din dublarea resurselor. Spre exemplu, 

suntă echipamenteă careă seă folosescă laămaiămulteă tipuriă deă opera iuniă (cumă ară fiă autogredereleă sauă
buldoexcavatoarele)ăiarăinăcazulăinăcareăarfiăposibilătehnicăsaăexisteămaiămul iăoperatori,ăfiecare dintre 

eiăarătrebuiăsaăaducaăinăşantierăastfelădeăechipamente,ăcosturileăputândăaăseădubla. 
Oăaltaăresursaăcareăarăduceălaăcosturiămultămaiămariă(costuriăpeăcareăA.C.ănuăleăde ineăinăbuget)ă

sunt costurile cu consultanta tehnica din partea proiectantului siădirigintilorădeăşantier.ăCoordonareaă
simultanaă (presupunândăcaă impartireaăară fiăposibiliă siă justificabila)ăaămaiămultorăoperatoriă careăară
executaăpar ialăuneleăcantitatiăceăarătrebuiăsaăfieăcontinuateădeăal iăoperatoriăulterior,ăarăpresupuneămultă
mai mul iăconsultan iătehnici,ădirigintiădeăşantier,ăresponsabiliătehniciăcuăexecu ia,ăetc,ăadicaămultămaiă
multe costuri financiare. 

Rentabilitateaădinăperspectivaăofertan ilor 
Presupunândă caă drumulă ară puteaă fiă impartită ină tronsoaneă (dină proiectulă tehnică deă execu ieă

elabotatădeăproiectantărezultaăcaănuăseăpoate)ăscoatereaălaălicita ieădeătronsoaneădeăcatevaăsuteădeămetriă
liniariănuăarfiăatractivaăpentruăoperatoriăeconomici,ăexistândărisculăcaăsaănuăseăprimeasc ăoferte,ăsauă
chiar daca ar exista, acestea ar fi mai scumpeăpentruăA.C.ăImpartireaăuneiălucr riă(dejaămici)ăinămaiă
multeălucr riămaiămiciănuăduceălaăeconomieădeăresurse,ăbaăchiarăduceălaăscumpireaălucr rii.ăMen ionamă
caăA.C.ăareăunăbugetăstrict,ădejaăaprobatădeăfinan atorăceănuămaiăpoateăsuferiămodific ri. 

Responsabilitatea tehnica 

A.C.ăareăobliga iaădeăaăasiguraăcalitateaălucr rilorăsiăesteăresponsabilaăfataădeăfinan atorăpeătoataă
durata de viata a drumului care este proiectata ca fiind 15 ani. 

In cazul in care ar fi posibila impartirea pe diverse categorii deălucr riă(dinăproiectulătehnicădeă
execu ieăelaboratădeăproiectantărezultaăcaănuăseăpoate),ăgaran iaăsiăresponsabilitateaăarăreveniădinăparteaă
maiămultorăofertan iăfiindăunădezavantajămajorăsiăpu inăcontrolabilădeăc treăA.C.ăOriceăviciuăprivindă
calitatea siădurabilitateaălucr rilorăarăfiăgreuădeăidentificatăcareădintreăoperatoriiăeconomiciăexecutan iă
arăfiăvinovat.ăDeăexemplu,ăoăproastaăexecu ieăaălucr rilorădeălaăfunda iaădrumurilorăvaăaveaăcaăefectă
vizibilădefecteăinăasfalt,ădeşiăexecutantulăasfaltuluiănuăareăniciăoăvina.ăInăconcluzie,ăA.C.ădoreşteăcaă
risculăexploat riiăsaărevin ăuneiăsingureăpartiădinăpunctădeăvedereăjuridic 

a. Denumirea contractului 

Lucr riăde"ă" 
b.ăCategoriaă:ăContractădeăLUCR RI 
c. Codul de clasificare CPV 

d. Identificarea in cadrul ProgramuluiăAnualăalăAchizi iilorăPublice 
Achizi iaăesteăprev zut ăinăcadrulăProgramuluiăAnualăalăAchizi iilorăPubliceăpentruăanulă 
laăpozi iaănrădinăsec iuneaăCăaăPAAP. 
e.ăSursaădeăfinan are 
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Sursaădeăfinan are: 
f. Durata contractului si iutificarea ei 

Durata contractului va fi de de luni. 

Durataăcontractuluiăvaăfiăconsideratăîncepândăcuăordinulădeăîncepereăaălucr rilorăsiăpanaă
laărecep iaălaăfinalizareaălucr rilor. 

 

III.ăJUSTIFICAREAăESTIM RIIăPRE ULUIăCONTRACTULUI 

La stabilirea valorii estimate a contractului s-auăavutăinăvedereăurm toareleăprincipii: 
Valoarea estimata a contractului s-aăf cutăstrictăpeăsursaădeăfinan areăceăfaceăobiectului 
contractuluiădeăfinan areăă/ă,ăfaraăaătineăcontădeălucr rileăsimilare 

executate de A.C. din alte surse - conform art 17, alin (3) din HG395/2016 In stabilirea 

valorii estimate nu s-aăavutăinăvedereăvaloareădiverselorăsiăneprev zutelor 
Valoareaăestimataăachizi ieiăesteădeăleiăf r ăTVA,ăechivalentăaăeuro 

f r ăTVA,ălaăcursulăECBăpentruădataădeă,ălei/euroă(cursulădeăschimb din data 

aprob riiăaplica ieiădeăfinan are). 

Tip lucrare/deviz Valoare in euro 

Valoare in lei la 

cursul de 

-Construc iiăsiăinstala ii 
  

-Lucr riă deă construc iiă aferenteă
organiz riiădeăşantier 

  

TOTAL   

Modul de stabilire a valorilor estimate s-a f cutăastfel: 
Preturile acestora au fost introduse in bugetul proiectului aprobat 

Preturileăauă fostăconfirmateăprinăexecu ieăproiectuluiă tehnică siă aădetaliilorădeăexecu ie,ă
ocazie cu care s-auăefectuatălisteleăcuăcantitatileădeălucr riăfolosindăunăprogram informatic cu o 

bazaădeădateăpopulateădinălucr riăsimilareăsauăpeăbazaădeăpreturiădinăcataloageleăproduc toriloră
PrezentamămaiăjosăunăextrasădinăCFăcareăstabileşteăsumeleăindicateămaiăsus: 

4* 

 



Pentru a stabili rezonabilitatea si realitatea preturilor la dataă lans riiă achizi ieiă s-aă f cută oă
studierea 

a contractelor atribuite in cadrul SEAP in cursul anului  , constatandu-se ca preturile 

estimateă suntă realeă siă rezonabile,ă existândă maiă multeă contracteă dejaă atribuiteă laă preturiă
comparative. 

( 

care este de 

lei,ăpentruăcareăinăconformitateăcuăpragurileădeăachizi ieăstabiliteăla 

art 

7ădinăL98/2016,ăinăcorela ieăcuăprevederileăartă17,ăalină4,ălităbădinăHG395/2016,ăseăpoateăaplicaă
procedura simplificata. 

Contractulădeălucr riăsupusăproceduriiădeăachizi ieănuăaăfostăimpartităpeăloturi,ăproceduraăurmândă
aăfiăfinalizataăprinăîncheiereaăunuiăsingurăcontractădeălucr riăpentruătoataălucrarea. 

Motivele pentru care s-aăhotaratăneimpartireaăpeăloturiăsuntăurm toarele: 
C. Motive de ordin tehnic 

Documenta iaătehnicaăaprobataădeăc treăfinan atoră(Proiectulătehnicăsiăcaieteleădeăsarciniătehniceă
ceăstauălaăbazaărealiz riiăprocedurii)ăesteăunitaraăsiăaăstabilitănormeăsiăproceduriădeăexecu ieăintr-o 

succesiune ce nu permite impartirea contractului pe mai multe loturi. 

In principiu, asa cum rezulta si din extrasul prezentat mai jos din cadrul proiectului tehnic, 

drumulăsupusăreabilit riiăesteăcontinuu,ănuăpoateăfiă impartită ină tronsoaneăsiăcuprindeăoăsuccesiuneă
logicaădeăopera iuniăsiălucr riăcareănuăpotăfiăexecutateădeămaiămul iăagen iăeconomiciăindividualăfaraă
asumareaăresponsabilit ilor. 

Exemplificăamăinărezumatăoăordineălogicaăaăopera iunilor: 
lucr rileădeădecopertareălucr rileăde 

realizareăaăfunda ieiădrumului,ăinclusivăa 
şan urilorădeăprotective 

lucăr rileădeăturnareăaăimbracamintii 

asfaltice 

Acesteălucr riăpresupunăinămodăautomatăoăsincronizareăaăresurselor,ădarăcelămaiăimportantăfaptulă
caă aceasteaăpresupunăoă tehnologieădeă execu ieă cuă echipamente,ăpersonală siă dot ri,ă careădacaă ară fiă
oferiteădeămaiămul iăagen iăeconomiciăarăfiăredundant 

Prezentamăinărezumat,ăcaăextrasădinăPTH,ăcatevaădinăopera iunileătehniceăpresupuseăseălucrareă
din care rezulta ceea c e s-aămen ionatămaiăsus: 

Nr. 

Crt. 

Simbol 

articol 

deviz 

Codulă şiă denumireaă
subansamblului Denumirea 

articolului de deviz 

U.M 

TOTAL 

0 1 2 3 4 

A DC 222 

1 TERASAMENTE - NEELIGIBIL 

T07 

Scarificarea, reprofilarea si compactarea 

stratului suport 

880 m x 5,00 m =4.400.00 mp 1.645 m x 

4,00 m = 6.580,00 mp Platforme = 6 buc x 

45,00 mp = 270,00 mp Total = 11.250,00 

mp 

mp 11.250,00 

T09 

Aducerea la profil a acostamentelor -

mecanizat 

880 m x 0,25 m x 2 parti - 440,00 mp 1.645 

m x 0,50 m x 2 parii = 1.645,00 mp Total = 

2.085,00 mp 

mp 2.085,00 
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SR01 
Strat de balast executat mecanizat 

13.335,00 mp x 0.10 m =1.333,50 mc 
mc 1.334,00 

SR05 

Strat de piatra sparta cu impanare fara 

innoroire -executat mecanizat 13.335,00 mp,t 

0,12 m = 1.600,20 mc 

mc 1.600,00 

2 ÎMBR C MINTEăRUTIERA 

SR08 

Cur ireaămecanicaăaăstratuluiăsuport 
880 mfi5,00 m =4.400,00 mp 1.645 m x 

4,00 m = 6.580,00 mp Platforme = 6 buc V 45,00 

mp = 270,00 mp Total = 11.250,00 mp 

mp 11.250,00 

SR09 
Amorsarea stratului suport cu EBCR 

/1.250,00ămpăxă2ăamors riăţ22.500,00ămp 
mp 22.500,00 

SR1I 

Stratădeă leg tur ădinăbetonăasfalticădeă tipă
RADPC20 

11.250.0 mp x 0,06 m x 2,37 to/mc = 

1.599,75 to 

11.250.0 mp x 13 kg/mp = 146,25 to Total 

= 1.746,00 to 

tona 1.746,00 

SR12 
Strată deă uzur ă dină betonă asfaltică deă tipă

BAPCI6 11.250,00 mp 
mp 11.250,00 

SRI3 
închidereaă suprafe eloră cuă dressingă

11.250,00 mp 
mp 11.250,00 

TI9 

Semnalizarea rutiera peă timpulă execu ieiă
lucr rilor 

2,00 buc 

buc 2,00 

T20 
Pilo iăpentruădirijareaăcircula ieiărutiereăpeă

timpulăexecu ieiălucr riloră162,00ăore 
ore 162.00 

3 ACOSTAMENTE 

AC02 

Completarea acostamentelor cu piatra 

sparta -manual 

880 m x 0,25 m x 2 parti =440,00 mp 1.645 

m x 0,50 m x 2 parti =1.645,00 mp 

Total =2.085.00 mp x 0.10 m =208.50 mc 

Umpluturi p.s. =71,00 mc 

mc 280,00 

D.Motive de ordin economic Economia de resurse 

Presupunândăcaăarăfiăposibilaăimpartireaădinăpunctădeăvedereătehnică(faptăargumentatădeă
ce nuăesteăposibilămaiăsus),ă inândăcontăcaălucr rileăpentruărealizareăarăprespuneăaceleaşiătipuriă
deăresurseă(utilaje,ăfor aădeămunca,ătransportăetc)ădacaăarăfiăimplica iămaiămul iăoperatoriăcostulă
ceă vaă trebuiă saă fieă suportată deă c treăA.C.ă ară fiămultămaiămare, fapt ce rezulta din dublarea 

resurselor.ăSpreăexemplu,ăsuntăechipamenteăcareăseăfolosescălaămaiămulteătipuriădeăopera iuniă
(cum ar fi autogrederele sau buldoexcavatoarele) iar in cazul in care arfi posibil tehnic 

saă existeă maiă mul iă operatori,ă fiecare dintreă eiă ară trebuiă saă aducaă ină şantieră astfelă deă
echipamente,ăcosturileăputândăaăseădubla. 

Oăaltaăresursaăcareăarăduceălaăcosturiămultămaiămariă(costuriăpeăcareăA.C.ănuăleăde ineăină
buget) sunt coturile cu consultant tehnica din partea proiectantului si dirigintilorădeă şantier.ă
Coordonareaăsimultanaă(presupunândăcaăimpartireaăarăfiăposibilaăsiăjustificabila)ăaămaiămultoră
operatoriăcareăarăexecutaăpar ialăuneleăcantitatiăceăarătrebuiăsaăfieăcontinuateădeăal iăoperatoriă
ulterior,ăarăpresupuneămultămaiămul i consultan iătehnici,ădirigintiădeăşantier,ăresponsabiliătehniciă
cuăexecu ia,ăetc,ăadicaămultămaiămulteăcosturiăfinanciare. 

Rentabilitateaădinăperspectivaăofertan ilor 



Presupunândă caă drumulă ară puteaă fiă impartită ină tronsoaneă (dină proiectulă tehnică deă execu ie 

elaboratădeăproiectantărezultaăcaănuăseăpoate)ăscoatereaălaălicita ieădeătronsoaneădeăcatevaăsuteădeămetriă
liniariănuăarăfiăatractivaăpentruăoperatoriăeconomici,ăexistândărisculăcaăsaănuăseăprimeasc ăoferte,ăsauă
chiar daca ar exista, acestea ar fi mai scumpeăpentruăA.C.ăImpartireaăuneiălucr riă(dejaămici)ăinămaiă
multeălucr riămaiămiciănuăduceălaăeconomieădeăresurse,ăbaăchiarăduceălaăscumpireaălucr rii.ăMen ionamă
caăA.C.ăareăunăbugetăstrict,ădejaăaprobatădeăfinan atorăceănuămaiăpoateăsuferiămodific ri. 

Responsabilitatea tehnica 

A.C.ăareăobliga iaădeăaăasiguraăcalitateaălucr rilorăsiăesteăresponsabilaăfataădeăfinan atorăpeătoataă
durata de viata a drumului care este proiectata ca fiind 15 ani. 

In cazul in care ar fi posibila impartirea pe diverse categorii de lucr riă(dinăproiectulătehnicădeă
execu ieăelaboratădeăproiectantărezultaăcaănuăseăpoate),ăgaran iaăsiăresponsabilitateaăarăreveniădinăparteaă
maiămultorăofertan iăfiindăunădezavantajămajorăsiăpu inăcontrolabilădeăc treăA.C.ăOriceăviciuăprivindă
calitatea si durabilitateaălucr rilorăarăfiăgreuădeăidentificatăcareădintreăoperatoriiăeconomiciăexecutan iă
arăfiăvinovat.ăDeăexemplu,ăoăproastaăexecu ieăaălucr rilorădeălaăfunda iaădrumurilorăvaăaveaăcaăefectă
vizibilădefecteăinăasfalt,ădeşiăexecutantulăasfaltuluiănuăareăniciăoăvina.ăInăconcluzie,ăA.C.ădoreşteăcaă
risculăexploat riiăsaărevin ăuneiăsingureăpartiădinăpunctădeăvedereăjuridic 

 

V.GARAN IILEăDEăPARTICIPAREăSIăGARAN IAăDEăBUNAăEXECU IE 

Ofertan iiăcareăparticipaălaăproceduraăsimplificataădeăachizi ieălansata,ăvorătrebuiăsaăconstitu ieă
oăgaran ieădeăparticipare. 

Valoareaăgaran ieiădeăparticipareăesteădeă   ,00 LEI. 

Garan iaădeăparticipareăinăleiăsauăaltaăvalutaă- seăconstituieăînăconformitateăcuăprev.ăart.ă35ădină
HG nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prev. ref. la atribuirea contractelor de 

achizi ieăpublicaădinăLEGEAănr.ă98/2016ăprivindăatribuireaăcontractelorădeăachizi ieăpublica,ăvorăfiă
depuşiăinăcontulă,ădeschisălaăTrezoreriaăă 

Pentruăoăevaluareăsiăraportareăunitaraăalăcuantumuluiăgaran ieiăde participare depusa in valuta, 

echivalentaăseăvaăfaceălaăcursulăBNRădinădataăpublic riiăinvita ieiăinăSEAP. 
Garan iaăpoateăfiăconstituitaăprinăviramentăsauăcuăinstrumentădeăgarantareăemisăinăcondi iileălegiiă

de o societate 

bancara ori de o societate de asigur ri. 
Valabilitateaăgaran ieiă- 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor. Perioada de valabilitate 

aăgaran ieiădeăparticipareăesteăcelăpu inăegalaăcuăperioadaădeăvalabilitateăaăofertei. 
Dovadaă constituiriiă garan ieiă deă participareă printr-un instrument de garantare se va depune 

scanat in SEAP pana la data limita de depunere a ofertelor. In cazul depunerii de oferte in asociere, 

garan iaădeăparticipareă trebuieăconstituitaă inănumeleăasocieriiă siă saămen ionezeăcaăacoperaă inămodă
solidar toti membrii grupuluiădeăoperatoriăeconomici.ăGaran iaădeăparticipareăemisaăinăaltaălimbaădecâtă
limba romana va fi insotita de o traducere autorizata in limba romana. Ofertele care nu au dovada 

pla iiăgaran ieiădeăparticipareăvorăfiărespinse,ăcfăartă64ă(3)ădinăHGă395/ 2016. 

Garan iaă constituitaădă eăofertan iiă necastigatoriă seă returneazaădup ă semnareaă contractuluiă deă
achizi ieăpublica,ădarănuămaiătârziuădeă3ăzileădeălaădataăexpir riiăperioadeiădeăvalabilitateăaăofertei.ă
Garan iaădeăbunaăexecu ieăseăconstituieăcf.ăart.ă39 din HG 395/ 2016, de regula printr-un instrument 

deăgaran ieăemisă inăcondi iileă legiiădeăoăsocietateăbancaraăoriădeăoăsocietateădeăasigur riăsiădevineă
anexa la contract, in cuantum de 10% din valoarea fara TVA, in termen de in termen de 5 zile 

lucratoare deălaăsemnareaăcontractului.ăGaran iaădeăbunaăexecu ieăseăpoateăconstituiăsiăprinăviramentă
sau transfer bancar cu ordin de plata in contul autoritatii contractante. 

 

VI.JUSTIFICAREAăALEGERIIăCRITERIILORăDEăCALIFICAREăSIăSELEC IE 

inândăcontădeăspecificulăproceduriiădeăachizi ie,ădarăsiădeădorin aăA.C.ădeăaăasiguraă liberulă
accesăaăcatămaiămultorăoperatoriăeconomiciăprinăprismaărespect riiăinătotalitateăaătuturorăprincipiiloră
ceă stauă laă bazaă achizi iiloră publice,ăA.C.ă consideraă caă toateă condi iileă siă criteriile de calificare si 

selec ieă indicateămaiă josă suntă suficiente.ăAstfelă toateăcondi iileă siă criteriileădeăcalificareă siă selec ieă
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stabiliteăprotejeaz ăintereseleăA.C.,ăoriceăalteăcerin eăinăplusăarărestrângeădrepturileăoperatoriloră
economici. Autoritatea Contractantaăaăstabilităurm toareleăcriteriiădeăcalificareăsiăselec ie: 

b.Situa iaăpersonalaăaăcandidatuluiăsauăofertantului: 
1.ăOfertan ii,ătertiiăsus in toriăsiăsubcontractantiiănuătrebuieăsaăseăregaseascaăinăsitua iileă

prev zuteălaăartă164,ă165,ă167ădinăLegea nr 98/ 2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrate 

îndeplinireaăcerin ei:ă seăvaăcompleteăDUAEădeăc treă totiăoperatoriiă economiciăparticipantă laă
proceduraădeăatribuire,ăcuăinforma iileăaferenteăsitua ieiălor. 

Documentele justificative care probeaz ă îndeplinireaă celoră asumateă prină completareaă
DUAEăurmeazaăaăfiăprezentate,ălaăsolicitareaăautoritatiiăcontractante,ădoarădeăc treăofertantulă
clasatăpeăloculăIăinăclasamentulăintermediarăîntocmitălaăfinalizareaăevalu riiăofertelor. 

Aceste documente pot fi: 

a.Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, 

taxeloră sauă aă contribu iiloră laă bugetulă generală consolidateă (bugetă local,ă bugetă deă stată etc)ă laă
momentulăprezent rii; 

b.cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de 

conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de 

reprezentare,ădeădecizieăsauădeăcontrolăînăcadrulăacestuia,ăasaăcumărezultaădinăcertificatul 
constatator emis de ONRC/actul constitutiv; 

c.dup ăcaz,ădocumenteăprinăcareăseădemonstreaz ăfaptulăcaăoperatorulăeconomicăpoateă
beneficiaă deă derog rileă prev zuteă laă art.ă 166ă alin.ă (2),art.ă 167ă alin.ă (2),ă art.ă 171ă dină Legeaă
98/2016ăprivindăachizi iileăpublice; 

d.alte documenteăedificatoare,ădup ăcaz. 
2.ăOfertan ii,ătertiiăsus in toriăsiăsubcontractantiiătrebuieăsaărespecteăRegulileădeăevitareăaă

conflictuluiădeăintereseăprev zuteălaăart.ă59-60ădinăLegeaănr.ă98/2016ăprivindăachizi iileăpublice.ă
SeăvaăprezentaăoăDeclara ieădeăneincadrareăinăprevederileăart.ă60.ăDeclara iaăseăvaăprezentaăodataă
cuăDUAE,ădeăc treătotiăparticipan iiălaăproceduraădeăatribuireă(ofertant,ăasociat,ăsubcontractantă
siătertăsus in tor).ăInăcazulăinăcareăofertantulăseăincadreazaăinăoricareădinăsitua iileăprev zuteălaă
art. 59 din legea nr. 98/ 2016 oferta acestuia va fi respinsa ca inacceptabila. 

Persoaneleăcuăfunc ieădeădecizieăinăcadrulăACăinăceeaăceăpriveşteăorganizarea,ăderulareaă
si finalizarea proceduri su 

Justificareaăsolicit riiăacesteiăcondi iiădeăcalificare rezulta din: 

Prevederile impuse de art 164, 165, 167 din Legea nr 98/ 2016 

A.C.ădoreşteăsaăidentificeăunăofertantăcareăareăcapacitateaălegalaădeăaăexecutaăcontractulă
siă deă aă nuă puneă ină dificultateă (prină nerespectareaă legisla ieiă fiscale,ă penale,ă civile, etc) 

beneficiarulăinăscopulăsauădeăaăachizi ionaădinăfonduriăeuropeneănerambursabileăserviciileăvizate 

A.C.ădoreşteăcaăofertan iiăpoten ialiăsaănuăseăafleăinăniciăoăposibilaăsitua ieădeăconflictădeă
interese, asa cum este definit legal 

c.Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale: 

1.Operatoriiăeconomiciăceădepunăofertaătrebuieăsaădovedeasc ăoăformaădeăînregistrareăină
condi iileălegii 

din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla 

in niciuna dintre situa iileă deă anulareă aă constituirii,ă precumă siă faptulă caă areă capacitateaă
profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Se va completa DUAE de 

c treăoperatoriiăeconomiciăparticipan iălaăproceduraădeăatribuireăcuăinforma iileăaferenteăsitua ieiă
lor.ă Documenteleă justificativeă careă probeaz ă îndeplinireaă celoră asumateă prină completareaă
DUAE,ă respectivă certificată constatatoră emisă deă ONRC,ă sauă ină cazulă ofertan iloră str ini,ă
documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea 

autoritatiiă contractante,ă doară deă c treă ofertantulă clasată peă loculă Iă ină clasamentulă intermediară
întocmitălaăfinalizareaăevalu riiăofertelor. 

2.ăPersoaneăjuridice/ăfiziceăstr ine:ădocumenteăedificatoareăcareăsaădovedeasc ăoăformaă
deăînregistrare 



caăpersoanaăjuridicaăsauăînregistrare/ăatestareădinăpunctădeăvedereăprofesional,ăinăconformitateă
cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident Persoane juridice/ fizice: Certificat 

constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul 

contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. 

Se va prezenta in original sau copie conform cu originalul. 

Justificare pentru criteriile 1 si 2: 

A.C.ădoreşte,ăprinăstabilireaăacesteiăcondi ii,ăsaăselectezeăaceiăofertan iăcareădesfasoaraăactivitaeă
ină modă legală (conformă legisla ieiă onă vigoare),ă intr-oă formaă economicaă recunoscutaă deă legisla iaă
statuluiăinăcareăacestaăfunc ioneaz .ăExistentaăobiectuluiădeăactivitate,ăcertificaăfaptulăcaăpoten ialulă
ofertantăisiădesfasoaraăactivitateaăinăconformitateăcuălegisla iaăcomerciala. 

d. Capacitatea economica si financiara - nu se solicita 

e. Capacitatea tehnica si/sau profesionala - nu se solicita 

Ofertantul trebuieăsaăfiăexecutatălucr riăsimilareăînăultimiiă5ăaniăînăvaloareăcumulataădeăcelăpu in 

 lei,ăvaloareăcareăseăpoateădemonstraăprinăînsumareaăvalorilorălucr rilorăexecutateăla 

nivelulă aă maximumă 3ă contracte.ă Pentruă contracteleă exprimateă înă altaă moneda,ă Conversia 

RON/ALTA VALUTA se va realiza la cursul mediu comunicat de Banca Centrala Europeana pentru 

anul respectiv. 

Modalitateaăprinăcareăpoateăfiădemonstrataăîndeplinireaăcerin ei:ăseăvaăcompletaăDUAEădeăc treă
operatorii economici participant la procedura deăatribuireăcuă informa iileăceădescriuănivelulă lorădeă
experien a,ă prină raportareă laă contracteleă executateă înă trecut,ă corespunz toră cerin eloră autoritatiiă
contractante. 

Urm toareleădocumenteă justificativeă careăprobeaz ă îndeplinireaă cerin eiă voră fiă prezentate, la 

solicitareaăautoritatiiăcontractante,ădoarădeăc treăofertantulăclasatăpeăloculăIăînăclasamentulăintermediară
întocmitălaăfinalizareaăevalu riiăofertelor: 

- procesul-verbalădeărecep ieăfinala/procesul-verbalădeărecep ieălaăterminareaălucr riloră/proces 
verbalăpeăobiectăîntocmiteăînconditiileăactelorănormativeăcareăreglementeaz ărecep iaălucr rilor,ăcareă
saăatesteăfaptulăcaălucr rileăauăfostăexecutateăînconformitateăcuănormeleălegaleăînădomeniuăsiăcaăauă
fostăduseălabunăsfârsit 

- si/sau alte documente din careă saă reiasaă urm toareleă informa ii:ă beneficiarul,ă cantitateaă
(indicatoriătehniciăceăcaracterizeaz ăobiectulălucr rii),ăperioadaă(inclusivădataăîncheieriiăcontractului)ă
siăloculăexecu ieiălucr rilor;ăînăcazulădepuneriiăuneiăoferteăcomune,ăDUAEăvaăfiăcompletatădeăc treă
fiecareăoperatorăeconomicăînăparte.ăAcordulădeăasociere,ăprecumăsiădocumenteleăjustificativeăvorăfiă
prezentate,ălaăsolicitareaăautoritatiiăcontractante,ădoarădeăc treăofertantulă(înăcazulăasocieriiădeăc treă
fiecare operator economic care faceăparteădinăasociere)ăclasatăpeăloculăIăînăclasamentulăintermediară
întocmitălaăfinalizareaăevalu riiăofertelor. 

Justificare: 

A.C.ăprinăcerin aădeămaiăsusădoreşteăsaăseăasigureăcaăofertan iiparticpantiăauăexperien aănecesara 

pentruăexecu iaăunuiăastfelădeăcontract. Valoarea minima impusa este de lei, in 

condi iileăinăcareăvaloareaăestimataăaăcontractuluiăesteădeăălei.ăS-a optat pentru 

aceastaăvaloareădeăleiă(maiămicaădecâtăvaloareaăestimata)ăpentruăcaăsumaăstabilita 

saăfieăunitaraăsiăuşorădeăurm rit. 
Ofertan iiăvorăaveaăposibilitateaădeăaădovediăvaloareaăexperien eiăsimilarăprintr-unănum rădeă

maximumă3ăcontracte,ăexecutateăinăultimiiă5ăani.ăNum rulădeămaximumă3ăcontracteăaăfostăales,ăpeădeă
oăparteădeăaănuărestric ionaăaccesulăcelorăcareăauăexperien aăsimilara din mai mult de 1 contract, iar pe 

deăaltaăparteăpentruăcaăA.C.ăsaăseăasigureăcaăofertan iiăauăexperien aăimplement riiăunuorălucr riădeă
valoriămaiămariăsiămaiăimportanteă(capacitateaădeăaăexecutaăunăcontractădeălucr riăcuăvaloriăsimilare). 

Pentru a verificaăcorespondentulăinăpia aăsiăpentruăaăverificaădacaăcondi iaănuăesteărestrictive,ă
A.C.ăaăconsultatălistaăanun urilorădeăatribuireădinăSEAPăpentruălucr riăsimilare,ăexistândăunănum ră
foarteămareădeăoperatoriăeconomiciăcareăauăcontracteăcâştigateăsiăimplementate pe valori similare. 

Capacitateaă tehnicaă si/sauă profesionalaă aă operatoruluiă economică poateă fiă sus inutaă înă
conformitate cu art.182 din Legea nr. 98/2016. 
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Modalitateădeăîndeplinire:ăînăDUAEăcompletatădeăofertantăseăvorăincludeăsiăinforma iileă
cu privireă laăexistentaăuneiă sus ineriădetertaăparte,ăprecumăsiă celelalteăaspecteăsolicitateăprină
formatul standard al DUAE. 

Tertul/tertiiă sus in toriă voră completaă DUAEă cuă informa iiă privindă nivelulă loră deă
experien a,ăprinăraportareălaăcontracteleăexecutateăînătrecut,ăcorespunz torăsus ineriiăacordate. 

Urm toareleădocumenteăjustificativeăcareăprobeaz ăîndeplinireaăcerin eiăvorăfiăprezentate,ă
laăsolicitareaăautoritatiiăcontractante,ădoarădeăc treăofertantulăclasatăpeăloculăIăînăclasamentulă
intermediarăîntocmitălaăfinalizareaăevalu riiăofertelor: 

- angajamentulăfermăalăter uluiăsustinator/angajamenteleăfermeăaleăter ilorăsus in toriăprină
careăseădovedeşteăcaăofertantulăvaăaveaăaccesăînăoriceămomentălaăsus inereaăter ului; 

- documenteăjustificativeăaleăter uluiăsustinator/tertilorăsus in tori. 
Prinăangajamentulăferm,ătertul/tertiiăconfirma,ăprezentândădocumenteăjustificative,ădup ă

caz,ăfaptulăcaăva/vorăsprijiniăofertantulăînăvedereaăîndepliniriiăobliga iilorăcontractuale,ăfieăprină
precizareaă moduluiă înă careă vaă interveniă concret,ă pentruă aă duceă laă îndeplinireă respectiveleă
activitatiăpentruăcareăaăacordatăsus inerea,ăfieăprinăidentificareaăresurselorătehniceăsiăprofesionaleă
pecareăleăvaăpuneălaădispozi ieăofertantuluiă(descriindămodulăconcretă înăcareăvaărealizaăacestă
lucru). 

Totodat ,ăconformăprevederilorăart.184ădinăLegeaănr.98/2016,ăprinăangajamentulă ferm,ă
tertul/tertiiăseăva/vorăangajaăcaăva/vorăr spundeăînămodăsolidarăcuăofertantulăpentruăexecutareaă
contractuluiădeăachizi ieăpublica.ăR spundereaăsolidaraăaătertului/tertilor sustinator/sustinatori 

seăvaăangajaăsubăcondi iaăneîndepliniriiădeăc treăacesta/acestiaăaăobliga iilorădeăsus inereăasumateă
prin angajament. 

Atentie!ăînăcazulăaplic riiăproceduriiăsimplificate,ăoperatorulăeconomicăpoateăsaăinvoceă
sus inereaăunui/unortert/tertiăpentruămaximumă50%ădinăcerin aăprivindăexperien aăsimilara. 

Justificare: 

A.C.ăprinăcerin aădeămaiăsusădoreşteăsaăseăasigureăcaăofertan iiăparticipan iăauămacarăună
contract similar in ultimii 5 ani. 

Ofertantulă trebuieă saă ofereă Informa iiă privindă partea din contract pe care operatorul 

economică are,ă eventual,ă inten iaă saă oă subcontracteze.ă Ofertantulă areă obliga iaă deă aă precizaă
partea/partileădinăcontractăpeăcareăurmeazaăsaăleăsubcontractezeăsiădateleădeărecunoaştereăaleă
subcontractantilorăpropuşi. 

Modalitateădeăîndeplinire:ăînăDUAEăcompletatădeăofertantăseăvorăincludeăsiăinforma iileă
solicitateă cuă privireă laă subcontractanti.ă înă cazulă înă careă ofertantulă utilizeaz ă capacitatileă
subcontractantului/subcontractantilorăpentruăaăîndepliniăcriteriileădeăcalificare, se va prezenta 

câteăunăformularăDUAEăseparatăpentruăfiecareădintreărespectiviiăsubcontractanti,ăcompletatăsiă
semnatăînămodăcorespunz torădeăc treăfiecareădintreăaceştia. 

Urm toareleădocumenteăjustificativeăcareăprobeaz ăîndeplinireaăcerin eiăvorăfi prezentate, 

laăsolicitareaăautoritatiiăcontractante,ădoarădeăc treăofertantulăclasatăpeăloculăIăînăclasamentulă
intermediarăîntocmitălaăfinalizareaăevalu riiăofertelor: 

- acordul/acordurile de subcontractare; 

- documente justificative ale subcontractantului/subcontractantilor. 

f. Standarde de asigurare a calitatii 

NU este cazul 

 

VII. JUSTIFICAREA ALEGERII CRITERIULUI DE ATRIBUIRE  
Criteriuăstabilit:ăpre ulăcelămaiăsc zut 
Justificare:ăcontractulădeă lucrarivizatăareăcaăobiectă lucr riăcareăauăfostăatentăproiectate, 

respectândăinătotalitateătoateănormeleăsiănormativeleălegaleăinăvigoare. 
La nivelul caietelor de sarcini s-auăimpusăcondi iiăfoarteăclareăcuăprivireălaănivelulăcalitativă

laă careă seă doreşteă aă seă realizaă lucrareaă (proceseă tehnologice,ă fazeă determinante,ă specialiştiă



implicate,ăreguliădeăexecu ie,ătimpiădeăexecu ie,ăetc)ăincatăniciăunăaltăcriteriuădeăatribuireăimpusădeă
A.C. nu ar putea aduce un avantaj real. 

Inăconsecin a,ăA.C.ăaădecisăcaăunicăcriteriuădeăatribuireăsaăfieăpre ul. 
VIII. Mecanismele de plata,ă stabilireaă penalit iloră pentruă neîndeplinireaă sauă îndeplinireaă

defectuoas ăaăobliga iilorăcontractuale 

Finan areaăcontractuluiăprovineăinăpropor ieădeă100%ădinăFinan areăinăcadrulăProgramului 
Laănivelulăcontractuluiădeăfinan are,ăsumaădeăronă+ăTVAăreprezint ăcosturiăeligibileăsiăsuma  de 

ron + TVA la nivelul costurilor neeligibile. 

Achizitorulăareăobliga iaădeăaăefectuaăplataăc treăexecutantăinătermenulăconvenitădeălaăemitereaă
facturiiă deă c treă acesta.ă Plataă seă vaă efectuaă numaiă înă bazaă facturiiă emis ă deă c treă executant.ă
Executantulă acord ă achizitoruluiă oă perioadaă deă gra ieă laă plataă facturiloră deă 90ă zileă calendaristice.ă
Facturaăvaăfiăemis ănumaiădup ăaprobareaăsitua iilorădeălucr riădeăc treăbeneficiar.ăSitua iileădeălucr riă
vor fi emise la intervale de minimă30ădeăzileăşiăvorăfiăverificateădeăbeneficiarăînămaximă15ăzileădeălaă
primireaăacestora.ăListeleădeăcantit iăsutăfolositeăpentruăaăcalculaăpre ulăcontractului.ăExecutantulăesteă
pl tităpentruăcantitateaădeălucr riăexecutate,ălaătarifulădinălistaădeăcantit iăpentruăfiecareăarticol. 

Dac ăachizitorulănuăonoreaz ăfacturileăînătermenădeă30ăzileădeălaăexpirareaăperioadeiăconvenite,ă
atunciă executantulă areă dreptulă deă aă sistaă executareaă lucr riloră sauă deă aă diminuaă ritmulă execu iei.ă
Imediatăceăachizitorulăîşiăonoreaz ărestan a,ăexecutantulăvaăreluaăexecutareaălucr rilorăînăcelămaiăscurtă
timp posibil. 

Pentruăîndeplinireaăacestuiăcontractănuăseăacord ăavansăexecutantului. 
Pl ileă par ialeă trebuieă s ă fieă f cute,ă laă cerereaă executantuluiă (antreprenorului),ă laă valoarea 

lucr rilorăexecutateăconformăcontractului.ăLucr rileăexecutateătrebuieăs ăfieădovediteăcaăatareăprintr- 
oăsitua ieădeălucr riăprovizorii,ăîntocmit ăastfelăîncâtăs ăasigureăoărapid ăşiăsigur ăverificareăaălor.ăDină
situa iileădeălucr riăprovizoriiăachizitorulăvaăputeaăfaceăsc z minteăpentruăserviciiăf cuteăexecutantuluiă
şiăconveniteăcuăacesta.ăAlteăsc z minteănuăseăpotăfaceădecâtăînăcazurileăînăcareăeleăsuntăprev zuteăînă
contract sau ca urmare a unor prevederi legale. 

Situa iileădeăplat ăprovizoriiăseăconfirm ăînătermenulăstabilit. 
Pl ileăpar ialeăseăefectueaz ,ădeăregul ,ălaăintervaleălunareădarănuăinfluen eaz ăresponsabilitateaă

şiăgaran iaădeăbun ăexecu ieăaăexecutantului;ă eleănuăseăconsider ,ădeă c treăachizitor,ăcaă recep ieăaă
lucr rilorăexecutate. 

Plataăfacturiiăfinaleăseăvaăfaceădup ăverificareaăşiăacceptareaăsitua ieiădeăplat ădefinitiveădeăc treă
achizitor.ăDac ăverificareaăseăprelungeşteădinădiferiteămotive,ădar,ăînăspecial,ădatorit ăunorăeventualeă
litigii,ăcontravaloareaălucr rilorăcareănuăsuntăînălitigiuăvaăfiăpl tit ăimediat. 

Contractulănuăvaăfiăconsideratăterminatăpân ăcândăprocesul-verbalădeărecep ieăfinal ănuăvaăfiă
semnatădeă comisiaădeă recep ie,ă careă confirm ăc ă lucr rileă auă fostă executateă conformăcontractului.ă
Recep iaăfinal ăvaăfiăefectuat  conformăprevederilorălegale,ădup ăexpirareaăperioadeiădeăgaran ie.ăPlataă
ultimelorăsumeădatorateăexecutantului,ăpentruălucr rileăexecutate,ănuăvaăfiăcondi ionat ădeăeliberareaă
certificatuluiădeărecep ieăfinal . 

Seăvaăîncheiaăunăcontractădeălucr riăcuăofertantulădeclarantăcâştig tor. 
Nerespectareaă obliga iiloră asumateă prină prezentulă contractă deă c treă unaă dintreă p r i,ă înămodă

culpabilăsiărepetat,ăd ădreptulăp r iiălezateădeăaăconsideraăcontractulădeădreptăreziliatăşiădeăaăpretindeă
plata de daune-interese. Parteaăcareădinăculpaăsaănuăîşiăexecut ăobliga iileădinăcontractăsauăleăexecutaă
necorespunz toră datoreaz ă celeilalteă p r iă penalit i,ă precumă siă desp gubiri,ă înă vedereaă repar riiă
prejudiciuluiăcauzatădinăvinaăsa.ăDesp gubirileăseădatoreaz ănumaiăinăm suraăîn care prejudiciul cauzat 

nuăesteăacoperităprinăplataăpenalit ilor.ăAchizitorulăîşiărezerv ădreptulădeăaărenun aălaăcontract,ăprintr-
oănotificareăscris ăadresat ăprestatorului,ăf r ănicioăcompensa ie,ădac ăacestaădinăurm ăd ăfaliment,ăcuă
condi iaăcaăaceast ăanulareăs ănuăprejudiciezeăsauăs ăafectezeădreptulălaăac iuneăsauădesp gubireăpentruă
prestator.ăInăacestăcaz,ăprestatorulăareădreptulădeăaăpretindeănumaiăplataăcorespunz toareăpentruăparteaă
dinăcontractăîndeplinit ăpân ălaădataădenun riiăunilateraleăaăcontractului. 

 

X.ăDESF ŞURAREăAăACHIZI IEI 
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a.ăPublicareaăachizi iei 
inândăcontădeătipulăprocedurii,ăproceduraăsimplificata,ăachizi iaăvaăfiăpublicataăinăcadrulă

SEAP, pentru un termen de minim 15 zile fara capete. Pentru o cat mai buna publicitate, 

termenul va fi de minim 20 zile fara capete. 

b.ă Formulareaă deă clarific riă dină parteaă poten ialiloră ofertan iă siraspunsulă autorit iiă
contractante 

Oriceăpoten ialăofertantăareădreptulădeăaăformulaăcereiădeăclarific riăcuăprivireălaăproceduraă
deăachizi iei,ăiarăA.C. isiăasumaăobliga iaădeăaăr spundeăinătimpăutilălaăoriceăclarificareăprimita. 

c. Modul de elaborare a ofertei 

i. Modul de elaborare a ofertei tehnice 

Propunereaă tehnicaă vaă fiă prezentataă înă asaă felă încâtă saă detaliezeă siă saă demonstrezeă
îndeplinireaătuturorăcerin elorădinăCaieteleădeăsarcini. 

Propunereaătehnicaăvaăcon ineă: 
1.ăPrezentareaămoduluiădeărealizareăaălucr riloră(planulăpropus)ă- Formularul nr. 7 care va 

descrie: 

a)ă abordareaă dină punctă deă vedereă procesă tehnologică (metodologiaă deă execu ie)ă pentruă
realizareaălucr rilor; 

b) resurse (personal si instalatii/echipamente) - Formularul nr. 8 

c)ăprogramulădeăexecu ieă(diagramaăGantt)ăpeăluniăcalendaristice,ălaănivelădeăcategorieădeă
lucr riă (deviz),ăcareă saă ilustrezeăsuccesiuneaă tehnologicaădeă realizareăaă lucr rilor, ordinea si 

derulareaăînătimpăaăactivitatilorăpeăcareăofertantulăpropuneăsaăleăîndeplineasc ăpentruărealizareaă
lucr rilor,ăînăspecial: 

lucr rileăpermanenteăsiătemporareăceăurmeazaăsaăfieăexecutate, 
activitatileădeăinterfatareăcuălucr rileăexistenteăsiăoperareaăacestora,ădup ăcază(dacaăesteă

inclusaăasemeneaăsolicitareăînăcaietulădeăsarcini); 
secventierea,ă derulareaă înă timpă siă durataă testelor,ă cuă eviden iereaă claraă aă activitatiloră

incluseăînăproceseleădeăasigurare,ărespectivădeăcontrolăalăcalitatii,ăconformălegisla ieiăspecificeă
corespunz toareăobiectuluiăcontractului; 

denumireaă activitatiloră siă subactivitatiloră aferente,ă durataă acestora,ă cuă eviden iereaă
punctelorăcheieă(jaloanele)ăînăexecu iaăcontractului;ădrumulăcriticăclarăidentificatăînăplanificarea 

activitatilor. 

2.ă Listeleă cuă cantitatileă deă lucr ri,ă fiseleă tehniceă siă formulareleă completateă conformă
caietuluiădeăsarcini,ăinclusivăpentruăorganizareaădeăşantier. 

3. Extrasele de resurse materiale, manopera, utilaj si transport; 

4.ăDeclara ieăprivindătermenulădeăgaran ieăacordatălucr rilorăexecutate. 
5.ăPrezentareaămodalit iiădeăasigurareăaăaccesuluiălaăspecialiştiiănecesariăsiăobligatoriiăînă

vedereaă verific riiă niveluluiă deă calitateă corespunz toră cerin eloră fundamentaleă aplicabileă
lucr rilorăcuprinseăîn obiectulăcontractului,ăînăconformitateăcuăprevederileăLegiiă10/1995ăsiăaă
altor legi incidente. 

Seăvoră respectaă condi iileădeămediu,ă socială siă cuăprivireă laă rela iileădeămuncaăpeă toataă
durataădeăîndeplinireăaăcontractuluiădeălucr ri.ăSeăvaăprezentaăoădeclara ieăpeăproprieăr spundereă
înăacestăsens;ă- Formularulănră9ăInforma iiădetaliateăprivindăreglement rileăcareăsuntăînăvigoareă
laănivelăna ionalăsiăseăreferaălaăcondi iileădeămuncaăsiăprotec iaămuncii,ăsecurit iiăsiăsanatatiiăînă
munca,ă seă potă ob ineă deă laă Inspec iaă Munciiă sauă deă peă site- ul: 

http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html. înăcazulăuneiăasocieri,ăaceastaădeclara ieăvaă
fiăprezentataăînănumeleăasocieriiădeăc treăasociatul desemnat lider. 

Informa iiă privindă reglement rileă careă suntă înă vigoareă laă nivelă na ională siă seă referaă laă
condi iileădeămediu,ăseăpotăob ineădeălaăAgen iaăNa ionalaăpentruăProtec iaăMediuluiăsauădeăpeă
site-ul: http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie. 

Oriceăreferireădinăcuprinsulăprezenteiădocumenta iiădeăatribuireă (inclusivăaăcaietuluiădeă
sarcini),ăprinăcareăseăindicaăoăanumitaăorigine,ăsursa,produc ie,ăunăprocedeuăspecial,ăoămarcaădeă

http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html
http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html
http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie


fabricaăsauădeăcomer ,ăunăbrevetădeăinven ieăsi/sauăoălicen aădeăfabrica ieăseăvaăcitiăsiăinterpretacaăfiindă
înso itaădeămen iuneaă"sauăechivalent". 

Atentie:ă inândăcontăcaădepunereaăoferteloră seăvaă faceă electronică inăSEAP,ă seă recomandaăcaă
ofertan iiăsaădepun ăofertaătehnicaăsiăinăformatăPDFăcareăsaăpermit ăcautareaăsiăcopiereaăinforma iiloră
in interiorul ei, asa incat procesul de evaluare sa se desfasoare cat mai rapid si eficient. 

ii. Modul de elaborare ofertei financiare 

Se va completa Propunerea financiara - formular de oferta - Formular nr. 6. Lipsa formularului 

deăofertaăreprezint ălipsaăofertei,ărespectivălipsaăactuluiăjuridicădeăangajareăînăcontract. 
Laăelaborareaăpropuneriiăfinanciare,ăofertantulăvaăluaăînăcalculăeventualeleădeduceriădacaăsuntă

sub efectulăunuiălegi,ătoateăcheltuielileăpeăcareleăimplicaăîndeplinireaăobliga iilorăcontractuale,ăprecumă
si marja de profit. 

Ofertantulăvaăinclude,ăînăcadrulăpropuneriiăfinanciare,ătoateăsiăoriceăcosturiălegateăde: 
- execu iaăcategoriilorădeălucr riăprev zuteăînălisteleădeăcantitati,ăîntocmireaăinstruc iunilorădeă

între inereăsiăexploatare 
- protejarea mediului, conform normelor legale, precum si cele legate de refacerea cadrului 

naturalădup ăfinalizareaălucr rilor 
- procurarea,ă transportul,ă depozitareaă siă punereaă în opera a materialelor si echipamentelor 

necesareăfunc ionariiăobiectuluiăcontractului,ăconformăcerin elorăimpuseăprinăcaietulădeăsarcini. 
Propunereaăfinanciaraăvaăcon ine,ăpeălangaăformularulădeăoferta,ăsiăcentralizatorulăcuălucr rileă

executateădeăasocia i, subcontractanti. 

Ofertaăvaă cuprindeă toateăelementeleănecesareăcuantific riiăvaloriceă aă lucr riloră siăvaă con ineă
formulareleăprev zuteădeăOrdinuluiăMDLPLănr.ă863/2008: 

- centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv 

- centralizatorul cheltuielilor pe categoriiădeălucr ri,ăpeăobiecte 

- devizele oferta; 

- listaăcuăcantitatiădeăutilajeăsiăechipamenteătehnologice,ăinclusivădot ri 
- fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice 

- listeleăcuăcantitatiădeălucr riăpentruăconstruc iiăprovizoriiăorganizareădeăşantier. 
iii. Modul de prezentare a ofertei 

Pentruăaăputeaăparticipaălaăproceduraădeăatribuireăînăcalitateădeăofertan i,ăoperatoriiăeconomiciă
auăobliga iaăsaăseăînregistrezeăînăSistemulăElectronicăalăAchizi iilorăPubliceă(SEAP),ăconformăLegiiă
nr.ă98/2016.ăVorăfiăacceptateănumaiăoferteleădepuseăonlineăînăSEAP.ăAdresaălaăcareăseădepuneăofertaă
este www.e-licitatie.ro. 

DUAEăcompletatăcuă informa iileăaferenteăoperatoruluiăeconomicăparticipantă laăprocedura de 

atribuire, propunerea tehnica si propunerea financiara vor fi transmise in format electronic / prin 

mijloace electronice. 

Documenteleă precizateă maiă sus,ă respectivă fişiereleă înc rcateă înă SEAP,ă voră fiă semnateă cuă
semn tur ă electronicaă extinsaă aă reprezentantuluiă legal/împuternicită ală ofertantului.ă Seă vaă depuneă
formularulă deă contractă propus,ă semnată siă stampilată deă ofertant,ă însotită deă eventualeă propuneriă deă
modificareăaăclauzelorăcontractualeăspecifice,ăpropuneriăcareăseăvorăacceptaănumaiăînăm sur ăînăcareă
acesteaănuăvorăfi,ăînămodăevident,ădezavantajoaseăpentruăautoritateaăcontractanta.ăAvândăînăvedereă
prevederileăart.ă217ăalin.(6)ădinăLegeaă98/2016,ăoperatorulăeconomicătrebuieăsaăelaborezeăofertaăînă
conformitateă cuă prevederileă dină documenta iaă deă atribuireă siă saă indiceă înă cuprinsulă acesteiaă careă
informa iiădin 

propunereaă tehnicaă si/sauă dină propunereaă financiaraă suntă confiden iale,ă clasificateă sauă suntă
protejate de un drept de proprietate intelectuala. 

Pre ulăseăcripteaza,ăiarădocumenteleăceăcon inăelementeădeăpre ăseăsemnaleaz ăcorespunz tor, 
d. Modalitatea de depunere a ofertelor 

Copie conform cu originalul in SEAP. Toate documentele/ ofertele depuse vor fi semnate cu 

semn tur ă electronica.ă Ofertan iiă potă depune,ă modificaă siă retrageă ofertaă panaă laă dataă limita de 

depunere a ofertelor fara acordul AC. 

http://www.e-licitatie.ro/
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Interac iuneaăcuăofertan ii,ărespectivăprocesulădeăevaluareăaăofertelorăseăvaădesfasuraădup ă
urm toareleă reguli:ă -Pentruă vizualizareaă documenta ieiă deă atribuireă incarcateă ină SEAP,ă
operatorii economici trebuie sa aibaă ună programă necesară vizualiz riiă fişiereloră semnateă
electronic (site-urileăfurnizorilorădeăsemn tur ăelectronica). 

- Reguliădeăcomunicareăsiătransmitereăaădatelor:ăsolicit rileădeăclarific riăreferitorareălaă
prezentaă documenta ieă deă atribuireă seă voră adresaă înă modă exclusivă înă SEAPă laă Sec iuneaă
"întreb ri"ădinăcadrulăproceduriiădeăatribuireăderulateăprinămijloaceăelectronice,ăiarăr spunsurileă
laăacesteaăvorăfipublicateăînăSEAPălaăSec iuneaă"Documenta ie,ăclarific riăsiădecizii"ădinăcadrulă
anun uluiădeăparticipar simplificat. 

- Pentruă transmitereaă solicit riloră deă clarific riă privindă documenta iaă deă atribuire,ă
operatoriiă economiciă seă voră înregistraă înă SEAPă (www.elicitatie.ro) ca operator economic 

conform prevederilor art.5ăalin.(l)ădinăH.G.ănr.ă395/2016ăsiăvorătransmiteăsolicit rileăavandăînă
vedere 

Termeneleă deă r spunsă aleă autoritatiiă contractanteă prev zuteă laă art.160-161 din Legea 

nr.98/2016.ăPentruăcomunic rileăulterioareădepuneriiăofertelor:ăcomisiaădeăevaluareăvaătransmite 

solicit rileădeăclarificareăînăleg tur ăcuăofertaăprinăutilizareaăfacilita ilorătehniceădisponibileăînă
SEAPă(Sec iuneaă"întreb ri"). 

ComisiaădeăevaluareăvaăanalizaăDUAEăînăcorela ieăcuăcerin eleăstabiliteăprinăfisaădeădateă
aă achizi iei.ă DUAEă seă poateă accesaă ină vedereaă complet riiă deă c treă operatoriiă economiciă
interesa iălaăurm torulălink: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter Comisia de 

evaluare va analiza si verifica fiecare oferta din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, 

iar ulterior din punct de 

vedere al aspectelor financiare pe care le implica. 

Ină urmaă finaliz riiă fiec reiaă dintreă fazeleă deă verificareă prev zuteă maiă susă autoritateaă
contractantaăvaăcomunicaăfiec ruiăofertantăceăaăfostărespinsămotiveleăcareăauăstatălaăbazaăacesteiă
decizii,ă iară celorlal iă faptulă caă seă treceă laă fazaă urm toareă deă verificare,ă cuă respectareaă
prevederilorăCapitoluluiăIV,ăSec iuneaăaă13ă- a din Legea nr. 98/2016. 

înă urmaă finaliz riiă fiec reiaă dintreă fazeleă deă verificareă prev zuteă maiă sus,ă autoritateaă
contractantaăvaăintroduceăînăSEAPărezultatulăadmis/respins,ăsiăvaădeschideăînăSEAPăsesiuneaă
pentru prezentarea documentelor suport aferente DUAE depuse de ofertantul de pe primul 

locă înă clasamentulă intermediară întocmită laă finalizareaă evalu riiă ofertelor,ă acordândă ună
termenădeăr spuns.ăOperatoriiăeconomiciăvorătransmiteăr spunsurileălaăclarific riăsiăeventualeleă
documenteă solicitateă peă parcursulă evalu riiă oferteloră prină intermediulă SEAPă (Sec iuneaă
"întreb ri"),ăînăformatăelectronic,ăsemnateăcuăsemn tur ăelectronica,ăconformăLegiiă455/2001. 

Operatoriiăeconomiciăvorărespectaămodelulădeăcontractădeălucr ri. 
Nota: 

Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale: 

•ăDepartajareaăseăvaăfaceăexclusivăînăfunc ieădeăpre ăsiănuăprinăcuantificareaăaltorăelementeă
deănaturaătehnicaăsauăalteăavantajeăcareărezultaădinămodulădeăîndeplinireăaăcontractuluiădeăc treă
operatorii economici 

•ăînăvedereaădepartaj riiăofertelorăautoritateaăcontractantaăvaăsolicitaădepunereaăînăSEAPă
a unor noi oferte financiare (procedura fiind desfasurata integral prin mijloace electronice) 

e. Procedura de evaluare a ofertelor si comunicarea rezultatului 

Proceduraă deă achizi ieă nuă esteă prev zut ă cuă licita ieă electronica,ă astfelă dup ă evaluareaă
condi iilorădeăcalificareăsiăselec ie,ăseăvorăevaluaăoferteleătehnice,ăulteriorăseăvaătreceălaăevaluareaă
financiara.ăCâştig torulăvaăfiăanuntatăconformăprevederilorălegaleădespreărezultatulăprocesului 

deăevaluare,ăavandădreptulălegalădeăaăformulaăcontesta ii. 
 

CATEGORIE DE RISC 

MODALITATE DE ATENUARE/ 

ELIMINARE 

http://www.elicitatie/
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter


Risculă alegeriiă greşiteă aă proceduriiă deă
achizi iei 

Acestăriscăesteăeliminat,ădatoritaăaplic riiă
corecte a prevederilor L98/2016 dar si a 

analizeiăexacteăaă tuturorăachizi iilorăefectuateă
inăanulă2016ăcuăaceeaşiădestina ieăsiăutilizare,ă
dară inândăcontăsiădeăsursaădeăfinan are.ă inândă
contădeănecesitateaăsiădestina iaăacestorălucr riă
achizi ionate,ădară siădeăvaloareaă lorăcumulateă
care este de 5094182,34 lei, pentru care in 

conformitateăcuăpragurileădeăachizi ieăstabiliteă
laă artă 7ă dină L98/2016,ă ină corela ieă cuă
prevederile art 17, alin 4, lit b din 

HG395/2016, se poate aplica procedura de 

achizi ieăsimplificata. 
Riscul restrictionarii accesului prin 

stabilirea obiectului contractului 

Obiectul contractului este format doar 

dinălucr riăspecificăconstruc ieiădeădrumuri 
Riscul ca criteriile de calificare sa fie 

restrictiveăsiărsiculăexistenteiăuneiăcontesta ii 
Acest risc a fost exclus prin stabilirea 

doar a unor criterii de calificare minime cu 

privire la capacitatea ofertantului, fara 

stabilirea unor criterii privind capacitatea 

financiara valorice. 

Riscul ca procedura sa nu se finalizeze 

in timp util Riscul neprimirii de oferte 
A.C. va stabili prin decizie un comisiei 

deăevaluareăcuăexperien a,ăfinalizareaălaătermenă
a procedurii nefiind un pericol 

 

Acestăriscăesteăexclusăprinăfaptulăcaăpeăpia aăexistaămul iăoperatoriăeconomiciăcareăofer ăacesteă
lucr riădeăprofil,ăiarăcondi iileădeăcalificareăstabiliteănuărestric ioneaz ăaccesul. 

 

XII. MECANISMELE DE PLATA 

Achizitorulăseăoblig ăs ărecep ionezeălucr rileăexecutateăînătermenulăconvenit.ăRecep ionareaă
serviciilorăprestateăseăconsider ăîncheiat ădup ăaprobareaăsitua iilorădeălucr ri. 

Achizitorulăareăobliga iaădeăaăefectuaăplataăc treăexecutantăinătermenulăconvenitădeălaăemitereaă
facturiiădeăc tre 

acesta.ăPlataăseăvaăefectuaănumaiăînăbazaăfacturiiăemis ădeăc treăexecutant.ăExecutantulăacord ă
achizitoruluiăoăperioadaădeăgra ieălaăplataăfacturilorădeă90ăzileăcalendaristice.ăFacturaăvaăfiăemis ănumaiă
dup ăaprobareaăsitua iilorădeălucr riădeăc treăbeneficiar.ăSitua iileădeălucr riăvorăfiăemiseălaăintervaleă
deăminimă30ădeăzileăşiăvorăfiăverificateădeăbeneficiarăînămaximă15ăzileădeălaăprimirea acestora. Listele 

deăcantit iăsutăfolositeăpentruăaăcalculaăpre ulăcontractului.ăExecutantulăesteăpl tităpentruăcantitateaă
deălucr riăexecutate,ălaătarifulădinălistaădeăcantit iăpentruăfiecareăarticol. 

Dac ăachizitorulănuăonoreaz ăfacturileăînătermenăde 30 zile de la expirarea perioadei convenite, 

atunciă executantulă areă dreptulă deă aă sistaă executareaă lucr riloră sauă deă aă diminuaă ritmulă execu iei.ă
Imediatăceăachizitorulăîşiăonoreaz ărestan a,ăexecutantulăvaăreluaăexecutareaălucr rilorăînăcelămaiăscurtă
timp posibil. 

Pentruăîndeplinireaăacestuiăcontractănuăseăacord ăavansăexecutantului. 
Pl ileă par ialeă trebuieă s ă fieă f cute,ă laă cerereaă executantuluiă (antreprenorului),ă laă valoareaă

lucr rilorăexecutateăconformăcontractului.ăLucr rileăexecutateătrebuieăs ăfieădovedite ca atare printr- 

oăsitua ieădeălucr riăprovizorii,ăîntocmit ăastfelăîncâtăs ăasigureăoărapid ăşiăsigur ăverificareăaălor.ăDină
situa iileădeălucr riăprovizoriiăachizitorulăvaăputeaăfaceăsc z minteăpentruăserviciiăf cuteăexecutantuluiă
şiăconveniteăcuăacesta.ăAlteăsc z minteănuăseăpotăfaceădecâtăînăcazurileăînăcareăeleăsuntăprev zuteăînă
contract sau ca urmare a unor prevederi legale. 

Situa iileădeăplat ăprovizoriiăseăconfirm ăînătermenulăstabilit. 
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Pl ileă par ialeă seă efectueaz ,ă deă regul ,ă laă intervaleă lunareă dară nuă influen eaz ă
responsabilitateaă şiă garan iaă deă bun ă execu ieă aă executantului;ă eleă nuă seă consider ,ă deă c treă
achizitor,ăcaărecep ieăaălucr rilorăexecutate. 

Plataăfacturiiăfinaleăseăvaăfaceădup ăverificareaăşiăacceptareaăsitua ieiădeăplat ădefinitive 

deăc treăachizitor.ăDac ăverificareaăseăprelungeşteădinădiferiteămotive,ădar,ăînăspecial,ădatorit ă
unorăeventualeălitigii,ăcontravaloareaălucr rilorăcareănuăsuntăînălitigiuăvaăfiăpl tit ăimediat. 

Contractulănuăvaăfiăconsideratăterminatăpân ăcândăprocesul-verbalădeărecep ieăfinal ănuăvaă
fiă semnată deă comisiaă deă recep ie,ă careă confirm ă c ă lucr rileă auă fostă executateă conformă
contractului.ă Recep iaă final ă vaă fiă efectuat ă conformă prevederiloră legale,ă dup ă expirareaă
perioadeiădeăgaran ie.ăPlataăultimelorăsumeădatorateăexecutantului,ăpentruălucr rileăexecutate,ă
nuăvaăfiăcondi ionat ădeăeliberareaăcertificatuluiădeărecep ieăfinal .ăNerespectareaăobliga iiloră
asumateăprinăprezentulăcontractădeăc treăunaădintreăp r i,ăînămodăculpabilăsiărepetat,ăd ădreptulă
p r ii lezateădeăaăconsideraăcontractulădeădreptăreziliatăşiădeăaăpretindeăplata 

de daune-interese.ăParteaăcareădinăculpaăsaănuăîşiăexecut ăobliga iileădinăcontractăsauăleă
executaănecorespunz torădatoreaz ăceleilalteăp r iăpenalit i,ăprecumăsiădesp gubiri,ăînăvederea 

repar riiăprejudiciuluiăcauzatădinăvinaăsa.ăDesp gubirileăseădatoreaz ănumaiăinăm suraăînăcareă
prejudiciulăcauzatănuăesteăacoperităprinăplataăpenalit ilor. 

Achizitorulăîşiărezerv ădreptulădeăaărenun aălaăcontract,ăprintr-oănotificareăscris ăadresat ă
prestatorului,ăf r ănicioăcompensa ie,ădac ăacestaădinăurm ăd ăfaliment,ăcuăcondi iaăcaăaceast ă
anulareăs ănuăprejudiciezeăsauăs ăafectezeădreptulălaăac iuneăsauădesp gubireăpentruăprestator.ă
In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plataăcorespunz toareăpentruăparteaădină
contractăîndeplinit ăpân ălaădataădenun riiăunilateraleăaăcontractului. 

 

 

 

 

 

 

întocmit 
ResponsabilăAchizi ii, 
b.ăModelăcadrulădeăstrategieădeăcontractareăspecific ăproceduriiădeăachizi ieăservicii 
Pentru identificarea aspectelor relevante s-aăpropusăunăexempluăprivindăachizi ia 
serviciilor de proiectare PTH:  

Seăaprob ăPrimar, 
Nr /   

 

 

STRATEGIAăDEăACHIZI IE 

Pentruăachizi iaăde 
Servicii de proiectare PT + DDE + DTAC si asistenta tehnica din partea proiectantului 

pentru obiectivulă„ă", 
Structura strategiei: 

1.ăJustificareaăachizi iei 
2. Elementele de identificare 

a. Denumirea contractului 

b. Categoria 

c. Codul de clasificare CPV 

d.ăIdentificareaăinăcadrulăProgramuluiăAnualăalăAchizi iilorăPublice 
e.ăSursaădeăfinan areăfăDurata contractului 

3.ăJustificareaăestim riiăpre uluiăcontractului 
4.ăJustificareaăalegeriiăproceduriiădeăachizi ie 



5.ăJustificareaăalegeriiăcriteriilorădeăcalificareăsiăselec ie 

6. Justificarea alegerii criteriului de atribuire 

7. Mecanismele de plata, stabilireaă penalit iloră pentruă neîndeplinireaă sauă îndeplinireaă
defectuoas ăaăobliga iilorăcontractuale 

8.ăTipulădeăcontractăpropusăşiămodalitateaădeăimplementareăaăacestuia 

9.ăDesf şurareăaăachizi iei 
a.ăEtapeleăachizi iei 
b.ăFormulareaădeăclarific riădinăparteaăpoten ialilorăofertan iăsiăr spunsulăautoritatiiăcontractante 

c. Modul de elaborare a ofertei 

/. Modul de elaborare a ofertei tehnice 

ii. Modul de elaborare ofertei financiare 

iii. Modul de prezentare a ofertei 

d. Modalitatea de depunere a ofertelor 

e. Procedura de evaluare a ofertelor si comunicarea rezultatului 

10. Matricea riscurilor 

11. Mecanismele de plata 

In conformitate cu art. 9 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuireaă contractuluiă deă achizi ieă
public /acordului-cadruădinăLegeaănr.98/2016ăprivindăachizi iileăpublice. 

 

 

 

 

 

 

 

I.ăJUSTIFICAREAăACHIZI IEI 

Ină vedereaă parcurgeriiă etapeloră necesareă ob ineriiă autoriza ieiă deă construire,ă esteă necesaraă
realizarea proiectuluiătehnicăsiăaădocumenta iilorăsuportăprev zuteădeălegisla iaăinăvigoare. 

Serviciile ce fac obiectul contractului vizat sunt: 

Elaborarea proiectului tehnic 

Elaborareaădocumenta ieiătehniceăpentruăautorizareaăexecut riiălucr rilorădeăconstruireă(DTAC),ă
dar si a DTOE 

Elaborareaădetaliilorădeăexecu ieăVerificareaătehnicaăaăproiect rii 
Serviciiădeăasistentaădinăparteaăproiectantuluiăpeădurataăexecu ieiălucr rilor 
Documenta iileă solicitateă suntă prev zuteă caă fiindă obligatoriiă atată ină cadrulă certificatuluiă deă

urbanism cat si potrivit prevederilor ORDINULUI nr. 863 din 2 iulie 2008, Legii nr. 50/1991 si a 

Legii nr.10/1995, 

II. ELEMENTELE DE IDENTIFICARE 

a. Denumirea contractului 

Servicii de proiectare PT + DDE + DTAC si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru 

obiectivulă„ă" 
b. Categoria : Contract de SERVICII 

c. Codul de clasificare CPV 

71322000-1ăServiciiădeăproiectareătehnicaăpentruăconstruc iaădeălucr riăpubliceă(Rev.ă2); 
71356200-2 Servicii de asistenta tehnica (Rev. 2) 

d. Identificarea in cadrul ProgramuluiăAnualăalăAchizi iilorăPublice 
Achizi iaăesteăprev zut ăinăcadrulăProgramuluiăAnnualăalăAchizi iilorăPubliceăpentruăanulă2016ă

laăpozi iileănr.ă12. 
e.ăSursaădeăfinan are 

Sursaădeăfinan are:ăfonduriăpropriiă(BugetăLocal) 
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 f. Durata contractului si iutificarea ei  

Durata contractului va fi de 24 de luni, din care 

30ă zileă pentruă elaborareaă documenta iiloră solicitateă deă laă ordinulă deă începereă 23ă luniă
pentruăserviciileădeăasistentaătehnicaăpeădurataăexecu iei 

III. JUSTIFICAREAăESTIM RIIăPRE ULUIăCONTRACTULUI 

Valoareaăestimat ăaăachizi ieiăesteădeă26.231,00ăleiăf r ăTVA. 
Valoareaă estimat ă aă contractuluiă deă 26.231,00ă leiă f r ă TVA,ă esteă stabilit ă prină

Documenta iaădeăAvizareăaăLucr rilorădeăInterven iiă(aăseăvedeaăextrasăDevizăfinanciarăinclusă
înădocumenta iaăD.A.L.Iămen ionat ăanterior): 

3 Proiectare si inginerie 

total din care 35.320 a .056 7.204 

i Tau 

4^.5B4 

□ă .AUă
9 667 

 1 .cheltuieli pentru 

elaborarea tuturor fadelor 6e 

proiectare-totaJ din 

     

 a) Sludiu de 

nrefezabll'tate 0.8OU 0.0D0 0.0cro 0.000 0.000 

 b) Studiu de 

fozabilrtate 

1 

3.452 2.984 2 698 16.142 3.580 

 c) Proiect tehnic ^n&2 2.984 2,690 16.142 3.580 

 d)ăDetaliiădeăexecu ie 1.345 0.29A 0 268 1.614 0.3&B 

 u) Verificarea tehnica 

a prcwectar a 3B3 0748 

-

D.&73 4.038 0.896 

 2. Documenta iiă
necesare pentru obtuwea 

acordurilor avizelor si 

autoriza iiloră aferenteă
obiectivuluiădeăinvesti ii 

1.345 0^M 0-269 1.614 0.3 58 

 3. Cheltuieli pentru 

expertiza tehnica efectuata 

pentruăconstruc iiă începuteăsiă
neterminate sau care urmeaza 

a fi modificate prin proiect 

tmanemizari. mnsolndan Btr.l 

1383 0.746 0.673 4,038 o.eab 

 4 Cheltuieli pentru 

efectuarea expertizei, 

cercet riiă siă audituiuiă
energetic 

O.Bfl0 

0 000 0.000 0.000 D.000 

4 

Organizarea 

procedurilorădeăachizi ie 3.363 0-748 

 

3.363 0.740 

5 

Cheltuieli pentru 

consultanta -total din care: 13,452 2.084 2.690 10,142 3.580 

 1. plata serviciilor de 

consultanta la elaboraroa 

memoriului 

[ustificativ.studiilor rle 

piata.de evaluare,la 

întocmireaăcereriădeăfinan are 

4.03S 0 995 0.SD7 4.643 1 074 

 2- Plataăservă«oilorădeă
consultantaă înă domeniulă
managementului invesMeL 

aau administrarea 

contractuluiădeăexecu ie 

9.416 2.0M^ 1.893 r .299 2.506 

6 

Cheltuieli pentru 

asistenta tehnica- total din 

care: 2ii 178 4 475 4.036 24.214 5.371 

 1 asistenta tehnica din 

partea proiectantului pe 

întreagaăperioadaădeăsxecutieă

6.726 1.492 1.346 8.071 1.700 



aă lucr rilor.ă 3anaă laă recep iaă
laăterminareaălucr rilor 

 2. Plata dirigirvtilor de 

şantier,desemna iă deă
autoritatea 

contractanta,autirizatii 

conform prevederilor legale 

pentruă verificareaă execu ieiă
lucr riloră daă mnstnicliă iă fiă
nxblaHI 

13.462 2.984 2.690 16.142 3.590 

 TOTAL 58,313 19.144 75.9901 102.303 22.841 

 

Pentruă aă stabiliă rezonabilitateaă siă realitateaă preturiloră laă dataă lans riiă achizi ieiă s-aă f cută oă
studierea 

a contractelor atribuite in cadrul SEAP in cursul anului  , constatandu-se ca preturile 

estimateă suntă realeă siă rezonabile,ă existândă maiă multeă contracteă dejaă atribuiteă laă preturiă
comparative. 

 

IV. JUSTIFICAREA ALEGERII PROCEDURIIăDEăACHIZI IE 

inândă contă deă necesitateaă siă destina iaă acestoră serviciiă achizi ionate,ă dară siă deă valoareaă loră
cumulate,ăcareăesteădeă26.231,00ălei,ăpentruăcareăinăconformitateăcuăpragurileădeăachizi ieăstabiliteălaă
artă7ădinăL98/2016,ăinăcorela ieăcuăprevederile art 17, alin 4, lit b din HG395/2016, se poate aplica 

proceduraăsimplificata.ăMen ionamăcaăvaloareaăestimataăaăcontractuluiădeălucr riăesteădeă1.358.641,00ă
lei. 

 

V.ăGARAN IILEăDEăPARTICIPAREăSIăGARAN IAăDEăBUNAăEXECU IE 

Ofertan iiăcareăparticipaălaăproceduraăsimplificataădeăachizi ieălansata,ăvorătrebuiăsaăconstitu ieă
oăgaran ieădeăparticipare.ăValoareaăgaran ieiădeăparticipareăesteădeă520,00ăLEI. 

Garan iaădeăparticipareăinăleiăsauăaltaăvalutaă- seăconstituieăînăconformitateăcuăprev.ăart.ă35ădin 

HG nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prev. ref. la atribuirea contractelor de 

achizi ieăpublicaădinăLEGEAănr.ă98/2016ăprivind 

atribuireaăcontractelorădeăachizi ieăpublica,ăvorăfiădepuşiăinăcontul 
, deschis la Trezoreria 

Pentru o evaluareăsiăraportareăunitaraăalăcuantumuluiăgaran ieiădeăparticipareădepusaăinăvaluta,ă
echivalenta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 3 zile. 

Garan iaăpoateăfiăconstituitaăprinăviramentăsauăcuăinstrumentădeăgarantareăemisăinăcondi iileălegiiă
deăoăsocietateăbancaraăoriădeăoăsocietateădeăasigur ri. 

Valabilitateaăgaran ieiă- 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor. 

Garan iaă constituitaădă eăofertan iiă necastigatoriă seă returneazaădup ă semnareaă contractuluiă de 

achizi ieăpublica,ădarănuămaiătârziuădeă3ăzileădeălaădataăexpir riiăperioadeiădeăvalabilitateăaăofertei. 
Garan iaă deă bunaă execu ieă seă constituieă cf.ă art.ă 39ă dină HGă 395/ă 2016,ă deă regulaă printr-un 

instrumentădeăgaran ieăemisăinăcondi iileălegiiădeăoăsocietateăbancaraăoriădeăoăsocietateădeăasigur riăsiă
devine anexa la contract, in cuantum de 10% din valoarea fara TVA, in termen de 14 zile lucratoare 

deălaăsemnareaăcontractului.ăGaran iaădeăbunaăexecu ieăseăpoateăconstituiăsiăprinăviramentăsauătransferă
bancar cu ordin de plata in contul autoritatii contractante. 

 

VI.ăJUSTIFICAREAăALEGERIIăCRITERIILORăDEăCALIFICAREăSIăSELEC IE 

inândăcontădeăspecificulăproceduriiădeăachizi ie,ădarăsiădeădorin aăA.C.ădeăaăasiguraă liberulă
acces a cat mai multor operatori economici prinăprismaărespect riiăinătotalitateăaătuturorăprincipiiloră
ceă stauă laă bazaă achizi iiloră publice,ăA.C.ă consideraă caă toateă condi iileă siă criteriileă deă calificareă siă
selec ieă indicateămaiă josă suntă suficiente.ăAstfelă toateăcondi iileă siă criteriileădeăcalificareă siă selec ieă
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stabiliteăprotejeaz ăintereseleăA.C.,ăoriceăalteăcerin eăinăplusăarărestrângeădrepturileăoperatoriloră
economici.ăAutoritateaăContractantaăaăstabilităurm toareleăcriteriiădeăcalificareăsiăselec ie: 

b.ăSitua iaăpersonalaăaăcandidatuluiăsauăofertantului: 

Ofertan ii,ă tertiiă sus in toriă siă subcontractantiiă nuă trebuieă saă seă regaseascaă ină situa iileă
prev zuteălaăartă164,ă165,ă167ădinăLegeaănră98/ă2016.ăModalitateaăprinăcareăpoateăfiădemonstrataă
îndeplinireaăcerin ei:ă seăvaăcompleteăDUAEădeăc treă toti operatorii economici participant la 

proceduraădeăatribuire,ăcuăinforma iileăaferenteăsitua ieiălor. 
Documenteleă justificativeă careă probeaz ă îndeplinireaă celoră asumateă prină completareaă

DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante,ădoarădeăc treăofertantulă
clasatăpeăloculăIăinăclasamentulăintermediarăîntocmitălaăfinalizareaăevalu riiăofertelor. 

Aceste documente pot fi: 

1. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, 

taxelor sau a contribu iiloră laă bugetulă generală consolidată (bugetă local,ă bugetă deă stat,ă etc)ă laă
momentulăprezent rii; 

2.ăDeclara ieăpeăpropriaăr spundereăprivindărespectareaăprevederilorăart.ă58ădinălegeaă98/ă
2016. 

In cazul in care ofertantul se incadreaza in oricare din situa iileăprev zuteălaăart.ă58ădină
legea nr. 98/ 2016 oferta acestuia va 

fi respinsa ca inacceptabila. 

Persoaneleăcuăfunc ieădeădecizieăinăcadrulăACăinăceeaăceăpriveşteăorganizarea,ăderulareaă
si finalizarea procedurii sunt: 

Justificareaăsolicit riiăacesteiăcondi iiădeăcalificareărezultaădin: 
Preverile impuse de art 164, 165, 167 din Legea nr 98/ 2016 

A.C.ădoreşteăsaăidentificeăunăofertantăcareăareăcapacitateaălegalaădeăaăexecutaăcontractulă
siă deă aă nuă puneă ină dificultateă (prină nerespectareaă legisla ieiă fiscale, penale, civile, etc) 

beneficiarulăinăscopulăsauădeăaăachizi ionaădinăfonduriăpropriiăserviciileăvizateăA.C.ădoreşteăcaă
ofertan iiăpoten ialiăsaănuăseăafleăinănicioăposibilaăsitua ieădeăconflictădeăinterese,ăasaăcumăesteă
definit legal 

c. Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale: 

1.ăOperatoriiăeconomiciăceădepunăofertaătrebuieăsaădovedeasc ăoăformaădeăînregistrareăină
condi iileălegiiădinătaraăde 

rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in 

niciunaădintreăsitua iileădeăanulareăaăconstituirii,ăprecumăsiăfaptulăcaăareăcapacitateaăprofesionalaă
deăaărealizaăactivitatileăcareăfacăobiectulăcontractului.ăSeăvaăcompletaăDUAEădeăc treăoperatoriiă
economiciă participan iă laă proceduraă deă atribuireă cuă informa iileă aferenteă situa ieiă lor.ă
Documenteleăjustificativeăcareăprobeaz ăîndeplinireaăcelorăasumateăprinăcompletareaăDUAE,ă
respectivă certificată constatatoră emisă deă ONRC,ă sauă ină cazulă ofertan iloră str ini,ă documenteă
echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii 

contractante,ădoarădeăc treăofertantulăclasatăpeăloculă Iă inăclasamentulă intermediară întocmită laă
finalizareaăevalu riiăofertelor. 

2.ăPersoaneăjuridice/ăfiziceăstr ine:ădocumenteăedificatoareăcareăsaădovedeasc  o forma 

deăînregistrareăcaăpersoana 
juridicaă sauă înregistrare/ă atestareă dină punctă deă vedereă profesional,ă ină conformitateă cuă

prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident Persoane juridice/ fizice: Certificat 

constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. 

Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator 

emis de ONRC. Se va prezenta in original sau copie conform cu originalul. 

Justificare pentru criteriile 1 si 2: 

A.C.ădoreşte,ăprinăstabilireaăacesteiăcondi ii,ă saăselectezeăaceiăofertan iăcareădesfasoaraă
activitateaăinămodălegală(conformălegisla ieiăonăvigoare),ăintr-o forma economica recunoscuta 



deălegisla iaăstatuluiăinăcareăacestaăfunc ioneaz .ăExistenta obiectului de activitate, certifica faptul ca 

poten ialulăofertantăisiădesfasoaraăactivitateăinăconformitateăcuălegisla iaăcomerciala. 
d. Capacitatea economica si financiara - nu se solicita 

e. Capacitatea tehnica si/sau profesionala - nu se solicita 

Operatoriiăeconomiciăparticipan iălaăproceduraădeăatribuireăvorăcompletaăDUAEăcuăinforma iileă
aferenteăsitua ieiălor.ăDocumenteleăcareăprobeaz ăîndeplinireaăcelorăasumateăprinăcompletareaăDUAEă
sunt: - certific riădeăbunaăexecu ieă(procese 

verbale deărecep ie,ădocumenteăconstatatoare,ăalteădocumenteărelevante),ăaferenteăunuiănum ră
deămaximumă3ăcontracte.ăOfertantulăvaădemonstraăcaăaăprestatăinăultimiiă3ăani,ăserviciiăsimilareăaăc roră
valoareăcumulataăesteădeăcelăpu ină25.000,00ăLei,ăfaraăTVA,ălaănivelul a maxim 3 contracte. Dovada 

similitudiniiă serviciiloră prestateă ină cadrulă contractului/contracteloră prezentat/eă dreptă experien aă
similara, cu cele supuse procedurii revine operatorului economic. Se pot prezenta orice alte 

certificari/documente care indicaăbeneficiari,ăindiferentădacaăaceştiaăsuntăautoritatiăcontractanteăsauă
clien iă priva i,ă valoarea,ă perioadaă siă loculă prest riiă serviciilor,ă preciz riă dacaă auă fostă efectuateă ină
conformitate cu normele profesionale din domeniu - ină copieă lizibilaă cuămen iunea "conform cu 

originalul".ă*ăUltimiiă3ăaniăseăraporteaz ălaătermenulălimitaădeădepunereăaăofertelor 
-Informa iiăsuplimentare:ăLaăcalcululăechivalentei,ăseăvaăaplicaăcursulămediuăanualălei-valuta 

comunicat de BNR. Nota: Documentele vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar 

deă c treă ofertantulă clasată peă loculă Iă înă clasamentulă intermediară întocmită laă finalizareaă evalu riiă
ofertelor.ăPentruăinforma iiăsuplimentareăprivindămodalitateaădeăîndeplinireăaănivelul(urilor)ăminim(e)ă
necesare pentruăevaluareaărespect riiăcerin elorămen ionate,ăconsulta iăfisaădeădate. 

Justificare: 

A.C.ăprinăcerin aădeămaiăsusădoreşteăsaăseăasigureăcaăofertan iiăparticpantiăexperien aăsimilaraăină
ultimii 3 ani de o valoare de 25.000,00 lei fara TVA, formata din maxim 3 contracte 

f. Standarde de asigurare a calitatii 

NU este cazul 

 

 

 

 

 

 

VII. JUSTIFICAREA ALEGERII CRITERIULUI DE ATRIBUIRE 

 Criteriuăstabilit:ăpre ulăcelămaiăsc zut 
Justificare:ăcontractulădeăprest riăserviciiăvizatăareăcaăobiectăserviciiăaăc rorăfinalitate este o serie 

deădocumenta iiă tehniceă ceăurmeazaăaă fiă vizateă siă verificateădeăpersoaneăautorizateă conformă legii.ă
Includereaă oric ruiă altă criteriuă deă atribuireă nuă ară aduceăA.C.ă niciună avantaj,ă ină condi iileă ină careă
verificarea calitativa finala a documenta iiloră deă c treă verificatoriă atestatiă esteă efectuataă dup ă
prevederile legii. 

VIII.ă Mecanismeleă deă plata,ă stabilireaă penalit iloră pentruă neîndeplinireaă sauă îndeplinireaă
defectuoas ăaăobliga iilorăcontractuale 

Finan areaăcontractuluiăprovineăinăpropor ieăde 100% din fonduri bugetare proprii. 

Plataăseăvaăfaceădup ăsemnareaăprocesuluiăverbalădeărecep ie. 
Ină cazulă ină care,ă dinăvinaă saă exclusiva,ă furnizorulănuă reuşeşteă sa-siă îndeplineasc ăobliga iileă

asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pre ulă contractului,ă caă penalitati,ă oă sumaă
echivalentaăcuăoăcotaăprocentualaădinăpre ulăcontractuluiădeă0,1%ăpeăfiecareăziădeăîntârziere. 

Plataăseăvaăfaceăinămaximă30ăzileădeălaăsemnareaăprocesuluiăverbalădeărecep ieăceăstaălaăbazaă
emiterii facturii. 

Se va încheiaăunăcontractădeăprest riăserviciiăcuăofertantulădeclarantăcâştig tor. 
Nerespectareaă obliga iiloră asumateă prină prezentulă contractă deă c treă unaă dintreă p r i,ă înămodă

culpabilăsiărepetat,ăd ădreptulăp r iiălezateădeăaăconsideraăcontractulădeădreptăreziliatăşiădeăaăpretindeă
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plata de daune-interese.ăParteaăcareădinăculpaăsaănuăîşiăexecut ăobliga iileădinăcontractăsauăleă
executaănecorespunz tor,ădatoreaz ăceleilalteăp r iăpenalit i,ăprecumăsiădesp gubiri,ăînăvedereaă
repar riiăprejudiciuluiăcauzatădinăvina sa.ăDesp gubirileăseădatoreaz ănumaiăinăm suraăînăcareă
prejudiciulăcauzatănuăesteăacoperităprinăplataăpenalit ilor. 

Achizitorulăîşiărezerv ădreptulădeăaărenun aălaăcontract,ăprintr-oănotificareăscris ăadresat ă
prestatorului,ăf r ănicioăcompensa ie,ădac ăacestaădinăurm ăd ăfaliment,ăcuăcondi iaăcaăaceast ă
anulareăs ănuăprejudiciezeăsauăs ăafectezeădreptulălaăac iuneăsauădesp gubireăpentruăprestator.ă
Inăacestăcaz,ăprestatorulăareădreptulădeăaăpretindeănumaiăplataăcorespunz toareăpentruăparteaădină
contractăîndeplinit ăpân ălaădataădenun riiăunilateraleăaăcontractului. 

 

 

X.ăDESF ŞURAREăAăACHIZI IEI 

a.ăPublicareaăachizi iei 
inândăcontădeătipulăprocedurii,ăprocedur ăsimplificat ,ăachizi iaăvaăfiăpublicataăinăcadrulă

SEAP, pentru un termen de minim 10 zile. 

b. Formulareaă deă clarific riă dină parteaă poten ialiloră ofertan iă siă r spunsulă autorit iiă
contractante 

Oriceăpoten ialăofertantăareădreptulădeăaăformulaăcereiădeăclarific riăcuăprivireălaăproceduraă
deăachizi iei,ăiarăA.C.ăisiăasumaăobliga iaădeăaăr spundeăinătimp util la orice clarificare primita. 

c. Modul de elaborare a ofertei 

i. Modul de elaborare a ofertei tehnice 

Propunereaă tehnicaă vaă fiă prezentataă înă asaă felă încâtă saă detaliezeă siă saă demonstrezeă
îndeplinireaătuturorăcerin elorădinăCaieteleădeăsarcini. 

Propunereaătehnicaăvaăcon ineăsi: 
1. Grafic fizic detaliat pe activitati cu nominalizarea personalului implicat pentru fiecare 

activitate in parte. 

2.ăConformăprevederilorăArt.ă51ădinăLegeaă98/2016ăseăvaăprezentaăoăDeclara ieăpeăpropriaă
r spundereăcaălaăelaborarea ofertei s-aătinutăcontădeăobliga iileărelevanteăinădomeniulămediului,ă
socială siă ală rela iilorădeămunca.ăOfertan iiă potă ob ineă informa iiă referitoareă laă reglemantarileă
privindăcondi iileădeămuncaăsiăprotec iaămunciiădeălaăinstitu iileăcompetente,ărespectiv Ministerul 

Muncii,ăFamiliei,ăProtec ieiăSocialeăsiăPersoanelorăVârstnice. 
Ofertantulătrebuieăsaădemonstrezeăinăcadrulăoferteiătehnicaăcaăde ineăspecialiştiăautoriza iă

pentruă proiectareaă peă specialit iă (arhitectura,ă rezistenta,ă instala iiă electrice, gaz, incendiu, 

sanitare, etc). Lipsa acestor documente va duce la considerar ea ofertei tehnice ca fiind 

neconforma.ăAstfelăofertaătrebuieăsaăcuprind : 
- Minim un expert pe proiectare drumuri 

- Minim un specialist elaborare devize 

Pentru fiecare specialist se ataseaza: diploma studii, documente doveditoare ale calitatii 

solicitate. 

Propunereaătehnicaăseăvaăprezentaălaărubricaăspecialăprev zut ăînăS.E.A.P.ăînăacesteăsens,ă
respectiv "Documente de calificare si propunere tehnica". 

înă cazulă uneiă oferteă comuneă depusaă înă asociereă deă maiă mul iă operatoriă economici,ă
propunereaă tehnicaă vaă fiă să emnataă deă liderulă asocia ieiă precumă siă deă totiă ceilal iămembriă aiă
asocierii. 

Oriceăreferireădinăcuprinsulăprezenteiădocumenta iiădeăatribuireă (inclusivăaăcaietuluiădeă
sarcini),ăprinăcareăseăindicaăoăanumitaăorigine,ăsursa,ăproduc ie,ăunăprocedeuăspecial,ăoămarcaă
deăfabricaăsauădeăcomer ,ăunăbrevetădeăinven ieăsi/sauăoălicen aădeăfabrica ieăseăvaăcitiăsiăinterpretaă
caăfiindăînso itaădeămen iuneaă"sauăechivalent". 

ii. Modul de elaborare ofertei financiare 

PropunereaăfinanciaraăvaăfiăprezentataănumaiăînăSEAPăsiănumaiăpân ălaădataălimitaădeă
depunereăaăofertelorăprev zut ăînăanun ulădeăparticipareăsimplificat. 



Legat de propunerea financiara, se va completa Formularul nr. 3 si Anexaă dină sec iuneaă
"Formulare".ăValoareaăofertat ăseăvaădepuneăinăSEAPăpentruăcantitateaătotala. 

Pre ulăvaăfiăexprimatăinăRONăfaraăTVA. 
Ofertantulăvaăelaboraăpropunereaăfinanciaraăastfelăîncâtăaceastaăsaăfurnizezeătoateăinforma iileă

solicitate cu privire laă pre ,ă precumă siă laă alteă condi iiă financiareă siă comercialeă legateă deă obiectulă
contractuluiădeăachizi ieăpublica,ăinăconcordantaăcuăpropunereaătehnica. 

iii. Modul de prezentare a ofertei 

Copie conform cu originalul in SEAP. Toate documentele/ ofertele depuse vor fi semnate cu 

semn tur ă electronica.ă Ofertan iiă potă depune,ă modificaă siă retrageă ofertaă panaă laă dataă limitaă deă
depunere a ofertelor fara acordul AC. 

d. Modalitatea de depunere a ofertelor 

Copie conform cu originalul in SEAP. Toate documentele/ ofertele depuse vor fi semnate cu 

semn tur ă electronica.ă Ofertan iiă potă depune,ă modificaă siă retrageă ofertaă panaă laă dataă limitaă deă
depunere a ofertelor fara acordul AC. 

e. Procedura de evaluare a ofertelor si comunicarea rezultatului 

Proceduraădeăachizi ieănuăesteăprev zut ăcuălicita ieăelectronica,ăastfelădup ăevaluareaăcondi iiloră
deă calificareă siă selec ie,ă seăvaă evaluaăoferteleă tehnice,ăulterioră seăvaă treceă laă evaluareaă financiara.ă
Câştig torulăvaăfiăanuntatăconformăprevederilorălegaleădespreărezultatulăprocesului de evaluare, avand 

dreptulălegalădeăaăformulaăcontesta ii. 
 

 

XI. MATRICEA RISCURILOR 

CATEGORIE DE RISC MODALITATE DE ATENUARE/ELIMINARE 

Risculăalegeriiăgreşiteă
aăproceduriiădeăachizi iei 

Acestă riscă esteă eliminat,ă datoritaă aplic riiă corecteă aă
prevederilor L98/2016 dar si a analizei exacte a tuturor 

achizi iilorăefectuateăin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII. MECANISMELE DE PLATA 

 

 anulă2016ăcuăaceeaşiădestina ieăsiăutilizare,ădară inândăcontă
siădeăsursaădeăfinan are. 

inândă contă deă necesitateaă siă destina iaă acestor servicii 

achizi ionate,ădarăsiădeăvaloareaălorăcumulataăc,ăpentruăcareăină
conformitateă cuă pragurileă deă achizi ieă stabiliteă laă artă 7ă dină
L98/2016,ă ină corela ieă cuă prevederileă artă 17,ă alină 4,ă lită bă dină
HG395/2016, se poate aplica procedura de procedura 

simplificata.ă(Men ionamăcaăvaloareaăestimateăaăcontractuluiădeă
lucr riăesteădeă1.358.641,00ălei) 



42 

 

Riscul restrictionarii 

accesului prin stabilirea 

obiectului contractului 

Obiectul contractului este format din mai multe servicii 

stabilite conform normelorălegaleăinădomeniulăproiect rii,ăfiindă
eliminat riscul de a limita accesul datorita comularii unor 

specialit iădiverse 
Riscul ca criteriile de 

calificare sa fie restrictive si 

riscul existentei unei 

contesta ii 

Acest risc a fost exclus prin stabilirea doar a unor criterii 

de calificare minime cu privire la capacitatea ofertantului, fara 

stabilirea unor criterii privind capacitatea financiara 

Riscul ca procedura sa 

nu se finalizeze in timp util 

A.C. va stabili prin decizie un comisiei de evaluare cu 

experien a,ăfinalizareaălaătermenăaăproceduriiănefiindăunăpericol 
Riscul neprimirii de 

oferte 

Acestăriscăesteăexclusăprinăfaptulăcaăpeăpia aăexistaămul iă
operatoriă economiciă careă ofer ă acesteă tipuriă deă serviciiă deă
proiectare,ăiarăcondi iileădeăcalificareăstabiliteănuărestric ioneaz ă
accesul 

 

Achizitorulă seă oblig ă s ă recep ionezeă serviciileă înă maximă 15ă zileă deă laă dataă emiteriiă
autoriza ieiădeăconstruireăsiăpredareaădocumenta ieiăpentruătoateăfazeleădeăproiectare. 

Achizitorulăseăoblig ăs ăpl teasc ăpre ulăc treăprestatorăînă30ăzileădeălaăemitereaăfacturiiă
deăc treăacesta,ădup ăetapaărecep ieiăserviciilorăprestate.ăDac ăachizitorulănuăonoreaz ăfacturileă
înătermenădeă14ăzileădeălaăexpirareaăperioadeiăconveniteăatunciăprestatorulăareădreptulădeăaăsistaă
prestareaăserviciilorăşiădeăaăbeneficiaădeăreactualizareaăsumeiădeăplataălaănivelulăcorespunz toră
zileiădeăefectuareă aăpl ii.ă Imediatădup ăceă achizitorulăonoreaz ă factura,ă prestatorulăvaă reluaă
prestareaăserviciilorînăcelămaiăscurtătimpăposibil. 

înăcazulă înăcare, dinăvinaăsaăexclusiv ,ăprestatorulănuăreuşeşteăs -şiăexecuteăobliga iileă
asumateă prină contract,ă atunciă achizitorulă areă dreptulă deă aă deduceă dină pre ulă contractului,ă caă
penalit i,ăoăsum ăechivalent ăcuă0,1%ă/ăziădeăîntârziere,ădinăpre ulăcontractului. 

înă cazulă înă careă achizitorulă nuă îşiă onoreaz ă obliga iileă înă termenă deă 14ă deă zileă deă laă
expirareaă perioadeiă convenite,ă atuă nciă acestaă areă obliga iaă deă aă pl ti,ă caă penalit i,ă oă sum ă
echivalent ăcuă0,1%ăpentruăfiecareăziădeăîntârziere. 

Nerespectareaăobliga iilor asumateăprinăprezentulăcontractădeăc treăunaădintreăp r i,ă înă
modăculpabilăsiărepetat,ăd ădreăptulăp r iiălezateădeăaăconsideraăcontractulădeădreptăreziliatăşiădeă
a pretinde plata 

de daune-interese.ăParteaăcareădinăculpaăsaănuăîşiăexecut ăobliga iileădinăcontract sau le 

executaănecorespunz torădatoreaz ăceleilalteăp r iăpenalit i,ăprecumăsiădesp gubiri,ăînăvedereaă
repar riiăprejudiciuluiăcauzatădinăvinaăsa.ăDesp gubirileăseădatoreaz ănumaiăinăm suraăînăcareă
prejudiciul cauzat nu este acoperit prin plata penalit ilor. 

Acăhizitorulăîşiărezerv ădreptulădeăaărenun aălaăcontract,ăprintr-oănotificareăscris ăadresat ă
prestatorului,ăf r ănicioăcompensa ie,ădac ăacestaădinăurm ăd ăfaliment,ăcuăcondi iaăcaăaceast ă
anulareăs ănuăprejudiciezeăsauăs ăafectezeădreptulălaăac iuneăsauădesp gubireăpentruăprestator.ă
Inăacestăcaz,ăprestatorulăareădreptulădeăaăpretindeănumaiăplataăcorespunz toareăpentruăparteaădină
contractăîndeplinit ăpân ălaădataădenun riiăunilateraleăaăcontractului. 

 

Intocmit-  

ResponsabilăAchizi ii  
 

 

 

 

 

c.ăModelăcadrulădeăstrategieădeăcontractareăspecific ăproceduriiădeăachizi ieăbunuri 
Pentru identificarea aspectelor relevante s-aăpropusăunăexempluăprivindăachizi iaăunor 



diverse:  

Seăaprob ăPrimar, 
Nr /  

STRATEGIA DE CONTRACTARE 

Pentruăachizi iaădeăBUNURIăînăcadrulăproiectului"ă" 
Structura strategiei: 

12.ăJustificareaăachizi iei 
13. Elementele de identificare 

a. Denumirea contractului 

b. Categoria 

c. Codul de clasificare CPV 

d.ăIdentificareaăinăcadrulăProgramuluiăAnualăalăAchizi iilorăPublice 
e. Sursaădeăfinan are 

f. Durata contractului 

14.ăJustificareaăestim riiăpre uluiăcontractului 
15.ăJustificareaăalegeriiăproceduriiădeăachizi ie 
16.ăJustificareaăalegeriiăcriteriilorădeăcalificareăsiăselec ie 

17. Justificarea alegerii criteriului de atribuire 

18.ă Mecanismeleă deă plata,ă stabilireaă penalit iloră pentruă neîndeplinireaă sauă îndeplinireaă
defectuoas ăaăobliga iilorăcontractuale 

19.ăTipulădeăcontractăpropusăşiămodalitateaădeăimplementareăaăacestuia 

20.ăDesf şurareăaăachizi iei 
a.ăEtapeleăachizi iei 
b. Formulareaădeăclarific riădinăparteaăpoten ialilorăofertândăsiăr spunsulăautoritatiiăcontractante 

c. Modul de elaborare a ofertei 

i. Modul de elaborare a ofertei tehnice 

ii. Modul de elaborare ofertei financiare 

iii. Modul de prezentare a ofertei 

d. Modalitatea de depunere a ofertelor 

e. Procedura de evaluare a ofertelor si comunicarea rezultatului 

21. Matricea riscurilor 

22. Mecanismele de plata 

In conformitate cu art. 9 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederiloră referitoareă laă atribuireaă contractuluiă deă achizi ieă
public /acordului-cadruădinăLegeaănr.98/2016ăprivindăachizi iileăpublice. 

I. JUSTIFICAREAăACHIZI IEI 

Ină lunaănoiembrieă2016,ăachizitorulăaăsemnatăcontractualădeăfinan areăpentruăproiectulă„ă I"ă - 
contract nr 

Inăvedereaărespect riiăcondi iilorăprev zuteăinăcontractulădeăfinan are,ăesteănecesaraăparcurgereaă
etapelorălegaleădeăcontractareăaăbunurilorănecesareădot riiăC minuluiăCulturală 

BUNURILEăsupuseăproceduriiădeăachizi ieăauăfostăîmp r iteăpeăloturi,ăproceduraăurmândăaăfiă
finalizataăprinăîncheiereaăaămaximă8ăcontracteădeăfurnizareăbunuri. 

împ r ireaăpeăloturiăesteănecesar ămaiăalesăpentruăfacilitareaăaccesuluiăoperatorilorăeconomiciălaă
proceduraădeăachizi ieăorganizat . 

Lotizareăaăfostărealizat ă inându-seăseamaădeăurm toareleăaspecte: 
Fiecareălotăaăfostăformatădinăbunuriăcuădestina ieăsimilar ă(coduriăCPVdinăaceeaşiăcategorie)ă

Fiec ruiălotăîiăesteăspecificăunăanumităcodăCAEN/ăcoduriăCAENăcomplementare. 
II. ELEMENTELE DE IDENTIFICARE 

g. Denumirea contractului 

ACHIZI IAăDEăDOT RIăŞlăECHIPAMENTEăCORPORALEăŞlăNECORPORALEăPENTRUă
Categoria : Contract de FURNIZARE BUNURI 
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h. Codul de clasificare CPV LOT I - COSTUME POPULARE - 

cod CPV 18400000-3:ăîmbr c minteăspecialaăsiăaccesoriiă(Rev.2) 
LOT II - INSTRUMENTE MUZICALE - cod CPV 

37310000-4: Instrumente muzicale (Rev.2) 

LOT III - ECHIPAMENTE ARTIZANALE - cod CPV 

39300000-5: Diverse echipamente (Rev.2) 

LOT IV - ECHIPAMENTE TEHNICE - CPV 42715000-1 - Maşiniădeăcusută(Rev.2) 
CPV 31122000-7 - Generatoare electrice (Rev.2) CPV39713430-6 - Aspiratoare (Rev.2) 

CPV39717200-3 - Aparateă deă aeră condi ionată (Rev.2)ă CPV39713500-8 - Fiare de calcat 

electrice (Rev.2) CPV42716120-5 - Maşiniădeăspalată(Rev.2) 
LOT V - ECHIPAMENTE IT, HARDWARE SI SOFTWARE - CPV 38651000-3 - 

Aparate de fotografiat (Rev.2) 

Camere video (Rev.2) 

Echipament radio (Rev.2) 

Computere portabile (Rev.2) 

Televizoare color (Rev.2) 

Videoproiectoare (Rev.2) 

Diverseămaşini,ăechipamenteăsiăaccesoriiădeăbirouă(Rev.2)ăPacheteăsoftwareăpentruăcreareă
de documente (Rev.2) Pachete software si sisteme informatice (Rev.2) 

Imprimante laser (Rev.2) 

Table magnetice (Rev.2) 

Sisteme si dispozitive de supraveghere si de securitate (Rev.2) Mobilier modular (Rev.2) 

LOT VI-MOBILIER- 

CPV 32333200-

8 

CPV 32344210-

1 

CPV 30213100-

6 

CPV 32324100-

1 

CPV 38652120-

7 

CPV 30190000-

7 

CPV 48310000-

4 

CPV 48000000-

8 

CPV 30232110-

8 

CPV 30195920-

7 

CPV 35120000-

1 

CPV 39151300-8 

CPV 39151000-5 - Diverse tipuri de mobilier (Rev.2) CPV 30192170-3 - Panouri de 

afişareă(Rev.2) 
CPV 39160000-1 - Mobilierăşcolară(Rev.2) 
CPV 30195920-7 - Table magnetice (Rev.2) 



LOT VII - SCEN ă INTERIOAR ă - CPV 39151300-8 - Mobilier modular (Rev.2) CPV 

48952000-6- Sistem de sonorizare (Rev.2) CPV 31527260-6 - Sisteme de iluminat (Rev.2) CPV 

39515200-7- Draperii (Rev.2) 

LOT VIII - VIDEO-MONOGRAFIE - CPV 92111210-7 - 

Produc ieădeăfilmeăpublicitareă(Rev.2) 
i.ăIdentificareaăinăcadrulăProgramuluiăAnualăalăAchizi iilorăPublice 
Achizi iaăesteăprev zut ăinăcadrulăProgramuluiăAnualăalăAchizi iilorăPubliceăpentruăanul 2016 

laăpozi iaănrăsec iuneaăaăPAAP. 
din 

j.ăSursaădeăfinan are 

Sursaădeăfinan are:ăFinan areăinăcadrulăProgramuluiăNationalădeăDezvoltareăRuralaă(P.N.D.R.),ă
Sub- masuraă7.6ă„ăInvesti iiăasociateăcuăprotejareaăpatrimoniuluiăcultural". 

k. Durata contractului si justificarea ei 

Durataăcontractuluiăvaăfiădeămaximă90ădeăzileădeălaădataăordinuluiădeălivrare,ălaăcareăseăadaug ă
termenulăpân ălaăcareăAutoritateaăcontractant ăpoateăefectuaăplataăfinal . 

Durataăcontractuluiăvaăfiăconsiderat ăîncepândăcuăordinulădeălivrareăsiăpanaălaărecep iaăbunuriloră
specificeăfiec ruiălotăînăparteăşiăplataăacestora. 

Durataătotalaăaăcontractuluiădeăfinan areăesteădeă24ădeăluni,ădinăcareă12ăluniăsuntăalocateăstrictă
contract riiăbunurilorăceăfacăobiectulăproiectuluiăşiărecep ieiăacestora. 

 

III.ăJUSTIFICAREAăESTIM RIIăPRE ULUIăCONTRACTULUI 

La stabilirea valorii estimate a contractului s-auăavutăinăvedereăurm toareleăprincipii: 
Valoarea estimata a contractului s-aăf cutăstrictăpeăsursaădeăfinan areăceăfaceăobiectului 
contractului de finan areă,ăfaraăaătineăcontădeăprocedurileădeăachizi ieăsimilare 

derulate de A.C. din alte surse - conform art 17, alin (3) din HG 395/2016. 

Valoareaătotal ăestimat ăaăachizi ieiăesteădeă668.692,44ăleiăf r ăTVA,ăechivalentăaă147.810,00ă
euroăf r ăTVA,ălaăcursul ECB pentru data de 01.01.2016, 4,5240 lei/euro (cursul de schimb valabil la 

dataădeă01ă ianuarieă aă anuluiă înă cursulă c ruiaă esteă luat ăDeciziaădeă acordareă aă ajutoruluiă financiară
nerambursabil,ărespectiveăaăanuluiăîncheieriiăcontractuluiădeăfinan are). 

Valoareaătotal ăestimat ăaăachizi ieiăesteăformat ădinăvaloareaăcumulat ăaăurm toarelorăloturi: 

Denumirea Lotului Valoare in euro 

Valoare in lei la 

cursul de 4,5240 

LOT 1 - COSTUME POPULARE 29.760,00 134.634,24 

LOT II - INSTRUMENTE 

MUZICALE 14.500,00 65.598,00 

LOT III - ECHIPAMENTE 

ARTIZANALE 4.790,00 21.669,96 

LOT IV - ECHIPAMENTE TEHNICE 14.960,00 67.679,04 

LOT V - ECHIPAMENTE IT, 

HARDWARE SI SOFTWARE 17.495,00 79.147,38 

LOT VI-MOBILIER 24.950,00 112.873,80 

LOT VII - SCEN ăINTERIOAR  34.575,00 156.417,30 

LOT VIII - VIDEO-MONOGRAFIE 6.780,00 30.672,72 

TOTAL 147.810,00 668.692,44 

Modul de stabilire a valorilor estimate s-aăf cutăastfel: 
Preturileăacestoraăauăfostăintroduseăinăbugetulăproiectuluiăaprobat,ăbugetulăfiindărealizatăînăbazaă

ofertelor 

informativeăob inuteăînainteădeădepunereaăCereriiădeăfinan are. 
PrezentamăînăcontinuareăextrasădinăCFăcareăstabileşteăsumeleăindicateămaiăsus: 
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IV.ăJUSTIFICAREAăALEGERIIăPROCEDURIIăDEăACHIZI IE 

inândăcontădeăvaloareaăcumulat ăaăbunurilor,ărespectivă668.692,44ăleiăf r ăTVA,ăprecumă
şiădeăpragurileădeăachizi ieăstabiliteălaăart.ă7ădinăL98/2016,ăinăcorela ieăcuăprevederileăart.ă17,ă
alin.ă4,ălităbădinăHGă395/2016,ăproceduraăaplicat ăesteăLICITA IEăDESCHIS . 

 

 

 

 

V.ăGARAN IILEăDEăPARTICIPAREăSIăGARAN IAăDEăBUNAăEXECU IE 

Ofertan iiă careă participaă laă proceduraă deă Licita ieă deschis ă organizat ,ă voră trebuiă saă
constitu ieăoăgaran ieădeăparticipare.ăGaran iaădeăparticipareăreprezint ăunăinstrumentăaferentă
modului de prezentare a ofertei, care are drept scop protejareaăautorit iiăcontractanteăfa ădeă
risculăunuiăcomportamentănecorespunz torăalăofertantuluiăpeătoat ăperioadaăimplic riiăsaleăînă
procedura de atribuire. 

Valoareaă garan ieiă deăparticipareănuăvaădep şiă 1%ădinăvaloareaă estimat ă aă fiec ruiă lotă
supus proceduriiădeăachizi ieăbunuri. 

Garan iaădeăparticipareăpentruăLotăIă- 2.690,00ăleiăGaran iaădeăparticipareăpentruăLotăIIă- 
1.310,00ăleiăGaran iaădeăparticipareăpentruăLotăIIIă-430,00ăleiăGaran iaădeăparticipareăpentruăLotă
IV- 1.350,00ă leiăGaran iaădeăparticipare pentru Lot V - 1.580,00ă leiăGaran iaădeăparticipareă
pentru Lot VI - 2.250,00ăleiăGaran iaădeăparticipareăpentruăLotăVIIă- 3.120,00ăleiăGaran iaădeă
participare pentru Lot VIII - 610,00 lei 

Garan iaădeăparticipareăinăleiăsauăaltaăvalutaă- se constituieăînăconformitateăcuăprev.ăart.ă35ă
din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prev. ref. la atribuirea contractelor 

deăachizi ieăpublicaădinăLEGEAănr.ă98/2016ăprivindăatribuireaăcontractelorădeăachizi ieăpublicaă
şiăvaăfiădepus ăînăcontulă, deschis la Trezoreria 

Pentruăoăevaluareăsiăraportareăunitaraăalăcuantumuluiăgaran ieiădeăparticipareădepusaăină
valuta,ăechivalentaăseăvaăfaceălaăcursulăBNRădinădataăpublic riiăinvita ieiăinăSEAP. 



Garan iaăpoateăfiăconstituitaăprinăviramentăsauăcuăinstrumentădeăgarantareăemisăinăcondi iileălegiiă
deăoăsocietateăbancaraăoriădeăoăsocietateădeăasigur ri. 

Valabilitateaăgaran ieiă- 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor. Perioada de valabilitate 

aăgaran ieiădeăparticipareăesteăcelăpu inăegalaăcuăperioada de valabilitate a ofertei. 

Dovadaă constituiriiă garan ieiă deă participareă printr-un instrument de garantare se va depune 

scanat in SEAP si in original, la sediul autoritatii contractante pana la data limita de depunere a 

ofertelor. In cazul depunerii de oferteăinăasociere,ăgaran iaădeăparticipareătrebuieăconstituitaăinănumeleă
asocieriiăsiăsaămen ionezeăcaăacoperaăinămodăsolidarătotiămembriiăgrupuluiădeăoperatoriăeconomici.ă
Garan iaădeăparticipareăemisaăinăaltaălimbaădecâtălimbaăromanaăvaăfiăprezentataăinăoriginal si va fi 

insotitaădeăoă traducereă autorizataă ină limbaă romana.ăOferteleă careănuăauădovadaăpla iiă garan ieiă deă
participare vor fi respinse, cf art 64 (3) din HG 395/ 2016. 

Garan iaă constituitaădă eăofertan iiă necastigatoriă seă returneazaădup ă semnareaă contractului de 

achizi ieăpublica,ădarănuămaiătârziuădeă3ăzileădeălaădataăexpir riiăperioadeiădeăvalabilitateăaăofertei. 
Garan iaă deă bunaă execu ieă seă constituieă cf.ă art.ă 39ă dină HGă 395/ă 2016,ă deă regulaă printr-un 

instrumentădeăgaran ieăemisăinăcondi iileălegiiădeăoăsocietateăbancaraăoriădeăoăsocietateădeăasigur riăsiă
devineăanexaălaăcontract,ăinăcuantumădeă10%ădinăvaloareaăfaraăTVA,ăinătermenădeă5ăzileălucr toareădeă
laăsemnareaăcontractului.ăGaran iaădeăbunaăexecu ieăseăpoateăconstituiăsiăprinăviramentăsauătransfer 

bancar cu ordin de plata in contul autoritatii contractante. 

 

VI. JUSTIFICAREAăALEGERIIăCRITERIILORăDEăCALIFICAREăSIăSELEC IE 

inândăcontădeăspecificulăproceduriiădeăachizi ie,ădarăsiădeădorin aăA.C.ădeăaăasiguraă liberulă
acces a cat mai multor operatoriăeconomiciăprinăprismaărespect riiăinătotalitateăaătuturorăprincipiiloră
ceă stauă laă bazaă achizi iiloră publice,ăA.C.ă consideraă caă toateă condi iileă siă criteriileă deă calificareă siă
selec ieă indicateămaiă josă suntă suficiente.ăAstfelă toateăcondi iileă siă criteriileădeăcalificareă siă selec ieă
stabiliteă protejeaz ă intereseleă A.C.,ă oriceă alteă cerin eă ină plusă ară restrângeă drepturileă operatoriloră
economici. 

AutoritateaăContractantaăaăstabilităurm toareleăcriteriiădeăcalificareăsiăselec ie: 
b.ăSitua iaăpersonalaăaăcandidatului sau ofertantului: 

3.ă Ofertan ii,ă tertiiă sus in toriă siă subcontractantiiă nuă trebuieă saă seă regaseascaă ină situa iileă
prev zuteă laăartă164,ă165,ă167ădinăLegeaănră98/ă2016.ăModalitateaăprinăcareăpoateă fiădemonstrateă
îndeplinireaăcerin ei:ăseăvaăcompletaăDUAEădeăc treătotiăoperatoriiăeconomiciăparticipantălaăproceduraă
deăatribuire,ăcuăinforma iileăaferenteăsitua ieiălor. 

Documenteleă justificativeăcareăprobeaz ă îndeplinireaăcelorăasumateăprinăcompletareaăDUAEă
urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatiiăcontractante,ădoarădeăc treăofertantulăclasatăpeăloculă
Iăinăclasamentulăintermediarăîntocmitălaăfinalizareaăevalu riiăofertelor. 

Aceste documente pot fi: 

a. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, 

taxelorăsauăaăcontribu iilorălaăbugetulăgeneralăconsolidată(bugetălocal,ăbugetădeăstat,ăetc)ălaămomentulă
prezent rii; 

b. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de 

conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de 

reprezentare,ădeădecizieăsauădeăcontrolăînăcadrulăacestuia,ăaşaăcumărezultaădinăcertificatul 
constatator emis de ONRC/actul constitutiv; 

c.ădup ăcaz,ădocumenteăprinăcareăseădemonstreaz ăfaptulăcaăoperatorul economic poate beneficia 

deăderog rileăprev zuteă laă art.ă 166ă alin.ă (2),art.ă 167ăalin.ă (2),ă art.ă 171ădinăLegeaă98/2016ăprivindă
achizi iileăpublice; 

d.ăalteădocumenteăedificatoare,ădup ăcaz. 
4.ă Ofertan ii,ă tertiiă sus in toriă siă subcontractantiiă trebuie sa respecte Regulile de evitare a 

conflictuluiădeăintereseăprev zuteălaăart.ă59-60ădinăLegeaănr.ă98/2016ăprivindăachizi iileăpublice.ăSeă
vaăprezentaăoăDeclara ieădeăneincadrareă inăprevederileăart.ă60.ăDeclara iaă seăvaăprezentaăodataă cuă
DUAE,ădeăc treă toti participan iiă laăproceduraădeăatribuireă (ofertant,ăasociat,ă subcontractantăsiă tertă
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sus in tor).ăInăcazulăinăcareăofertantulăseăincadreazaăinăoricareădinăsitua iileăprev zuteălaăart.ă59ă
din legea nr. 98/ 2016 oferta acestuia va fi respinsa ca inacceptabila. 

Persoaneleăcuăfunc ieădeădecizieăinăcadrulăACăinăceeaăceăpriveşteăorganizarea,ăderulareaă
si finalizarea procedurii sunt: 

Justificareaăsolicit riiăacesteiăcondi iiădeăcalificareărezultaădin: 
Preverile impuse de art 164, 165, 167 din Legea nr 98/ 2016 

A.C. doreşteăsaăidentificeăunăofertantăcareăareăcapacitateaălegalaădeăaăexecutaăcontractulă
siă deă aă nuă puneă ină dificultateă (prină nerespectareaă legisla ieiă fiscale,ă penale,ă civile,ă etc)ă
beneficiarulăinăscopulăsauădeăaăachizi ionaădinăfonduriăeuropeneănerambursabile bunurile vizate 

A.C.ădoreşteăcaăofertan iiăpoten ialiăsaănuăseăafleăinăniciăoăposibilaăsitua ieădeăconflictădeă
interese, asa cum este definit legal 

c. Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale: 

3. Operatorii economici ce depun oferta trebuie saădovedeasc ăoăformaădeăînregistrareăină
condi iileălegiiădinătaraădeărezidenta,ăsaăreiasaăcaăoperatorulăeconomicăesteălegalăconstituit,ăcaă
nuăseăaflaăinăniciunaădintreăsitua iileădeăanulareăaăconstituirii,ăprecumăsiăfaptulăcaăareăcapacitateaă
profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Se va completa DUAE de 

c treăoperatoriiăeconomiciăparticipan iălaăproceduraădeăatribuireăcuăinforma iileăaferenteăsitua ieiă
lor.ă Documenteleă justificativeă careă probeaz ă îndeplinireaă celoră asumateă prin completarea 

DUAE,ă respectivă certificată constatatoră emisă deă ONRC,ă sauă ină cazulă ofertan iloră str ini,ă
documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea 

autoritatiiă contractante,ă doară deă c treă ofertantulă clasată pe locul I in clasamentul intermediar 

întocmitălaăfinalizareaăevalu riiăofertelor. 
4.ăPersoaneăjuridice/ăfiziceăstr ine:ădocumenteăedificatoareăcareăsaădovedeasc ăoăformaă

deăînregistrareăcaăpersoanaăjuridicaăsauăînregistrare/ăatestareădinăpunctădeăvedereăprofesional, in 

conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident Persoane juridice/ 

fizice: Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al 

operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din 

certificatul constatator emis de ONRC. Se va prezenta in original sau copie conform cu 

originalul. 

   Justificare pentru criteriile 1 si 2: 

A.C.ădoreşte,ăprinăstabilireaăacesteiăcondi ii,ă saăselectezeăaceiăofertan iăcare desfasoara 

activitaeăinămodălegală(conformălegisla ieiăonăvigoare),ăintr-o forma economica recunoscuta de 

legisla iaăstatuluiăinăcareăacestaăfunc ioneaz .ăExistentaăobiectuluiădeăactivitate,ăcertificaăfaptulă
caăpoten ialulăofertantăisiădesfasoaraăactivitateăinăconformitateăcuălegisla iaăcomerciala. 

d. Capacitatea economica si financiara nu se solicita 

e. Capacitatea tehnica si/sau profesionala 

Ofertantulătrebuieăsaăfiăfurnizatăînăultimiiă3ăaniăbunuriăsimilareăînăvaloareăcumulataădeăcelă
pu ină90%ădinăvaloareaălotuluiăofertat,ăvaloareăcareăseăpoateădemonstraăprinăînsumareaăvaloriloră
bunurilorăfurnizateălaănivelulăunuiaăsauămaiămultorăcontracte.ăPentruăcontracteleăexprimateăînă
alta moneda, Conversia RON/ALTA VALUTA se va realiza la cursul mediu comunicat de 

Banca Centrala Europeana pentru anul respectiv. 

Modalitateăprinăcareăpoateăfiădemonstrataăîndeplinireaăcerin ei:ăseăvaăcompletaăDUAEădeă
c treă operatoriiă economiciă participan iă laă proceduraă deă atribuireă cuă informa iileă ceă descriuă
nivelulă loră deă experien a,ă prină raportareă laă contracteleă executateă înă trecut,ă corespunz toră
cerin elorăautoritatiiăcontractante. 

Urm toareleădocumenteăjustificativeăcareăprobeaz ăîndeplinireaăcerin eiăvorăfiăprezentate,ă
laăsolicitareaăautoritatiiăcontractante,ădoarădeăc treăofertantulăclasatăpeăloculăIăînăclasamentulă
intermediarăîntocmitălaăfinalizareaăevalu riiăofertelor: 

- procesele verbale de predare-primireăşiărecep ieăaăbunurilor 
- si/sauăalteădocumenteădinăcareăsaăreiasaăurm toareleăinforma ii:ăbeneficiarul,ăperioadaă

(inclusiv dataăîncheieriiăcontractului)ăsiăloculăfurniz riiăproduselor; 



înă cazulă depuneriiă uneiă oferteă comune,ă DUAEă vaă fiă completată deă c treă fiecareă operatoră
economică înă parte.ăAcordulă deă asociere,ă precumă siă documenteleă justificativeă voră fiă prezentate,ă laă
solicitareaăautoritatiiăcontractante,ădoarădeăc treăofertantulă(înăcazulăasocieriiădeăc treăfiecareăoperatoră
economică careă faceă parteă dină asociere)ă clasată peă loculă Iă înă clasamentulă intermediară întocmită laă
finalizareaăevalu riiăofertelor. 

Capacitatea tehnica si/sau profesionalaă aă operatoruluiă economică poateă fiă sus inutaă înă
conformitate cu art.182 din Legea nr.98/2016. 

Modalitateă deă îndeplinire:ă înăDUAEăcompletată deă ofertantă seă voră includeă siă informa iileă cuă
privireă laăexistentaăuneiă sus ineriădetertaăparte,ăprecumăsiăcelelalte aspecte solicitate prin formatul 

standard al DUAE. 

Tertul/tertiiăsus in toriăvorăcompletaăDUAEăcuăinforma iiăprivindănivelulălorădeăexperien a,ăprină
raportareălaăcontracteleăexecutateăînătrecut,ăcorespunz torăsus ineriiăacordate. 

Urm toareleădocumenteă justificativeă careăprobeaz ă îndeplinireaă cerin eiă voră fiă prezentate,ă laă
solicitareaăautoritatiiăcontractante,ădoarădeăc treăofertantulăclasatăpeăloculăIăînăclasamentulăintermediară
întocmitălaăfinalizareaăevalu riiăofertelor: 

- angajamentul ferm al ter uluiăsustinator/angajamenteleăfermeăaleăter ilorăsus in toriăprinăcareă
seădovedeşteăcaăofertantulăvaăaveaăaccesăînăoriceămomentălaăsus inereaăter ului 

- documenteăjustificativeăaleăter uluiăsustinator/tertilorăsus in tori. 
Prin angajamentul ferm, tertul/tertiiă confirma,ăprezentândădocumenteă justificative,ădup ăcaz,ă

faptulăcaăva/vorăsprijiniăofertantulăînăvedereaăîndepliniriiăobliga iilorăcontractuale,ăfieăprinăprecizareaă
moduluiăînăcareăvaăinterveniăconcret,ăpentruăaăduceălaăîndeplinireărespectiveleăactivitati pentru care a 

acordată sus inerea,ă fieă prină identificareaă resurseloră tehniceă siă profesionaleă peă careă leă vaă puneă laă
dispozi ieăofertantuluiă(descriindămodulăconcretăînăcareăvaărealizaăacestălucru). 

Totodat ,ă conformă prevederiloră art.184ă dină Legeaă nr.98/2016, prin angajamentul ferm, 

tertul/tertiiă seă va/voră angajaă caă va/voră r spundeă înă modă solidară cuă ofertantulă pentruă executareaă
contractuluiădeăachizi ieăpublica.ăR spundereaăsolidaraăaătertului/tertilorăsustinator/sustinatoriăseăvaă
angajaă subă condi iaă neîndepliniriiă deă c treă acesta/acestiaă aă obliga iiloră deă sus inereă asumateă prină
angajament. 

 

 

Justificare: 

A.C.ăprinăcerin aădeămaiăsusădoreşteăsaăseăasigureăcaăofertan iiăparticpantiăauămacarăunăcontractă
similar in ultimii 3 ani. 

Ofertantul trebuie sa ofere Informa iiăprivindăparteaădinăcontractăpeăcareăoperatorulăeconomică
are,ă eventual,ă inten iaă saă oă subcontracteze.ăOfertantulă areă obliga iaă deă aă precizaă partea/partileă dină
contractăpeăcareăurmeazaăsaăleăsubcontractezeăsiădateleădeărecunoaştereăaleăsubcontractantilorăpropuşi. 

Modalitateă deă îndeplinire:ă înă DUAEă completată deă ofertantă seă voră includeă siă informa iileă
solicitateă cuă privireă laă subcontractanti.ă înă cazulă înă careă ofertantulă utilizeaz ă capacitatileă
subcontractantului/subcontractantilorăpentruăaăîndepliniăcriteriileădeăcalificare,ăseăvaăprezentaăcâteăună
formularăDUAEăseparatăpentruăfiecareădintreărespectiviiăsubcontractanti,ăcompletatăsiăsemnatăînămodă
corespunz torădeăc treăfiecareădintreăaceştia. 

Urm toareleădocumenteă justificativeă careăprobeaz ă îndeplinireaă cerin eiă voră fiă prezentate,ă laă
solicitareaăautoritatiiăcontractante,ădoarădeăc treăofertantulăclasatăpeăloculăIăînăclasamentulăintermediară
întocmitălaăfinalizareaăevalu riiăofertelor: 

- acordul/acordurile de subcontractare; 

- documente justificative ale subcontractantului/subcontractantilor 

f. Standarde de asigurare a calitatii 

Nu este cazul 

 

XIII. JUSTIFICAREA ALEGERII CRITERIULUI DE ATRIBUIRE 

 Criteriuăstabilit:ăpre ulăcelămaiăsc zut 
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Justificare:ăcontracteleădeăfurnizareăbunuriăvizateăauăcaăobiectădot ri care au fost atent 

selectate. 

La nivelul caietelor de sarcini s-auăimpusăcondi iiăfoarteăclareăcuăprivireălaăcaracteristicileă
tehnice minime necesare, astfel incat nici un alt criteriu de atribuire impus de A.C. nu ar putea 

aduce un avantaj real. 

In consecin a,ăA.C.ăaădecisăcaăunicăcriteriuădeăatribuireăsaăfieăpre ul. 
XIV.ăMecanismeleădeăplata,ăstabilireaăpenalit ilorăpentruăneîndeplinireaăsauăîndeplinireaă

defectuoas ăaăobliga iilorăcontractuale 

Finan areaăcontractuluiăprovineăinăpropor ieădeă100%ădinăFinan areăinăcadrulăProgramuluiă
NationalăAchizitorulăareăobliga iaădeăaăefectuaăplataăc treăfurnizorăinătermenulăconvenitădeălaă
emitereaă facturiiă deă c treă acesta.ă Plataă seă vaă efectuaă numaiă înă bazaă facturiiă emis ă deă c treă
furnizor.ă Furnizorulă acord ă achizitoruluiă oă perioadaă deă gra ieă laă plataă facturilor de 90 zile 

calendaristice 

Facturaăvaăfiăemis ănumaiădup ărecep iaăbunurilorădeăc treăbeneficiar.ăProceseleăverbaleă
deărecep ieăvorăfiăverificateădeăbeneficiarăînămaximă15ăzileădeălaăprimireaăacestora. 

Dac ă achizitorulă nuă onoreaz ă facturileă înă termenă deă 30ă zileă deă laă expirareaă perioadeiă
convenite, atunci furnizorul are dreptul de a sista furnizarea eventualelor bunuri restante. 

Imediatăceăachizitorulă îşiăonoreaz ărestan a,furnizorulăvaăreluaăpredareaăbunuriloră în cel mai 

scurt timp posibil. 

Pentruăîndeplinireaăacestuiăcontractănuăseăacord ăavansăfurnizorului. 
Contractulănuăvaăfiăconsideratăterminatăpân ăcândăprocesul-verbalădeărecep ieăfinal ănuăvaă

fiăsemnatădeăcomisiaădeărecep ie,ăcareăconfirm ăc ăbunurileăauăfost livrate conform contractului. 

XV.ăTipulădeăcontractăpropusăşiămodalitateaădeăimplementareăaăacestuia 

Seăvaă încheiaăunăcontractădeă furnizareăbunuriă cuăofertantulădeclarantă câştig torăpentruă
fiecareă lotă înă parte.ăNerespectareaă obliga iiloră asumateă prină prezentulă contractă deă c treă unaă
dintreăp r i,ăînămodăculpabilăsiărepetat,ăd ădreptulăp r iiălezateădeăaăconsideraăcontractulădeădreptă
reziliatăşiădeăaăpretindeăplataădeădaune-interese.ăParteaăcareădinăculpaăsaănuăîşiăexecut ăobliga iileă
din contract sau le executaă necorespunz toră datoreaz ă celeilalteă p r iă penalit i,ă precumă siă
desp gubiri,ăînăvedereaărepar riiăprejudiciuluiăcauzatădinăvinaăsa.ăDesp gubirileăseădatoreaz ă
numaiăinăm suraăînăcareăprejudiciulăcauzatănuăesteăacoperităprinăplataăpenalit ilor. 

Achizitorulăîşiărezerv ădreptulădeăaărenun aălaăcontract,ăprintr-oănotificareăscris ăadresat ă
furnizorului,ăf r ănicioăcompensa ie,ădac ăacestaădinăurm ăd ăfaliment,ăcuăcondi iaăcaăaceast ă
anulareăs ănuăprejudiciezeăsauăs ăafectezeădreptulălaăac iuneăsauădesp gubireăpentruăprestator.ă
Inăacestăcaz,ăfurnizorulăareădreptulădeăaăpretindeănumaiăplataăcorespunz toareăpentruăparteaădină
contractăîndeplinit ăpân ălaădataădenun riiăunilateraleăaăcontractului. 

 

XVI.ăMODULăDEăDESF ŞURAREăAăACHIZI IEI 
a. Publicarea achizi iei 
inândăcontădeătipulăprocedurii,ăproceduraălicita ieădeschisa,ăachizi iaăvaăfiăpublicataăină

cadrulăSEAPăşiăJOUE,ăpentruăunătermenădeăminimă35ăzile. 
b.ă Formulareaă deă clarific riă dină parteaă poten ialiloră ofertan iă siă r spunsulă autorit iiă

contractante 

Oriceă poten ială ofertantă areă dreptulă deă aă formulaă cereriă deă clarific riă cuă privireă laă
proceduraădeăachizi iei,ăiarăA.C.ăisiăasumaăobliga iaădeăaăr spundeăinătimpăutilălaăoriceăclarificareă
primita. 

c. Modul de elaborare a ofertei 

i. Modul de elaborare a ofertei tehnice 

Propunereaă tehnicaă vaă fiă prezentataă înă asaă felă încâtă saă detaliezeă siă saă demonstrezeă
îndeplinireaătuturorăcerin elorădinăCaieteleădeăsarcini. 

Propunereaătehnicaăvaăcon ineă: 



1. Detalierea caracteristicilor tehnice ale bunurilor ofertate. Pentru a facilita procesul de 

evaluareătehnic ăaăofertelor,ăofertan iiăvorăeviden iaăseparatăcaracteristicileătehniceăminimaleăsolicitateă
solicitateăînăcaietulădeăsarcini. 

2.ăGraficădeăexecu ieă(fizicşiăvaloric)ă- graficul va detalia perioada de livrare. 

3.ăDeclara ie privindăgaran iaăacordat . 
Seăvorărespectaăcondi iileădeămediu,ăsocialăsiăcuăprivireălaărela iileădeămuncaăpeătoataădurataădeă

îndeplinireăaăcontractuluiădeăfurnizareăbunuri.ăSeăvaăprezentaăoădeclara ieăpeăproprieăr spundereăînă
acest sens; - Formularul nr 9 

Informa iiădetaliateăprivindăreglement rileăcareăsuntăînăvigoareălaănivelăna ionalăsiăseăreferaălaă
condi iileădeămuncaăsiăprotec iaămuncii,ăsecurit iiăsiăsanatatiiăînămunca,ăseăpotăob ineădeălaăInspec iaă
Muncii sau de pe site-ul: http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html. înăcazulăuneiăasocieri,ă
aceastaădeclara ieăvaăfiăprezentataăînănumeleăasocieriiădeăc treăasociatulădesemnatălider. 

Informa iiăprivindăreglement rileăcareăsuntăînăvigoareălaănivelăna ionalăsiăseăreferaălaăcondi iileă
deă mediu,ă seă potă ob ineă deă laă Agen iaă Na ionalaă pentruă Protec iaă Mediuluiă sauă deă peă site-ul: 

http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie. 

Oriceăreferireădinăcuprinsulăprezenteiădocumenta iiădeăatribuireă(inclusivăaăcaietuluiădeăsarcini),ă
prinăcareăseăindicaăoăanumitaăorigine,ăsursa,ăproduc ie,ăunăprocedeuăspecial,ăoămarcaădeăfabricaăsauădeă
comer ,ăunăbrevetădeăinven ieăsi/sauăoălicen aădeăfabrica ieăseăvaăcitiăsiăinterpretaăcaăfiindăînso itaădeă
men iuneaă"sauăechivalent". 

Atentie:ă inândăcontăcaădepunereaăoferteloră seăvaă faceă electronică inăSEAP,ă seă recomandaăcaă
ofertan iiăsaădepun ăofertaătehnicaăsiăinăformatăPDFăcareăsaăpermit ăcautareaăsiăcopiereaăinforma iiloră
in interiorul ei, asa incat 

XVI.ăMODULăDEăDESF ŞURAREăAăACHIZI IEI 
procesul de evaluare sa se desfasoare cat mai rapid si eficient. 

ii. Modul de elaborare ofertei financiare 

Se va completa Propunerea financiara - formular de oferta - Formular nr. 6. Lipsa formularului 

deăofertaăreprezint ălipsaăofertei,ărespectivălipsaăactuluiăjuridicădeăangajareăînăcontract. 
Laăelaborareaăpropuneriiăfinanciare,ăofertantulăvaăluaăînăcalculăeventualeleădeduceriădacaăsuntă

sub efectul unui legi, toate cheltuielileăpeăcareăleăimplicaăîndeplinireaăobliga iilorăcontractuale,ăprecumă
si marja de profit. 

Ofertantulăvaăinclude,ăînăcadrulăpropuneriiăfinanciare,ătoateăsiăoriceăcosturiălegateăde: 
- furnizareaăbunurilor,ăîntocmireaăinstruc iunilorădeăîntre inereăsiăexploatare 

- protejarea mediului, conform normelor legale 

- procurarea, transportul, depozitarea si predarea bunurilor ce fac obiectului contractului, 

conformăcerin elorăimpuseăprinăcaietulădeăsarcini. 
iii. Modul de prezentare a ofertei 

Pentru a putea participaălaăproceduraădeăatribuireăînăcalitateădeăofertan i,ăoperatoriiăeconomiciă
auăobliga iaăsaăseăînregistrezeăînăSistemulăElectronicăalăAchizi iilorăPubliceă(SEAP),ăconformăLegiiă
nr.98/2016.ăVorăfiăacceptateănumaiăoferteleădepuseăonlineăînăSEAP.ăAdresaăla care se depune oferta 

este www.e-licitatie.ro. 

DUAEăcompletatăcuă informa iileăaferenteăoperatoruluiăeconomicăparticipantă laăproceduraădeă
atribuire, propunerea tehnica si propunerea financiara vor fi transmise in format electronic / prin 

mijloace electronice. 

Documenteleă precizateă maiă sus,ă respectivă fişiereleă înc rcateă înă SEAP,ă voră fiă semnateă cuă
semn tur ă electronicaă extinsaă aă reprezentantuluiă legal/împuternicită ală ofertantului.ă Seă vaă depuneă
formularul de contractă propus,ă semnată siă stampilată deă ofertant,ă însotită deă eventualeă propuneriă deă
modificareăaăclauzelorăcontractualeăspecifice,ăpropuneriăcareăseăvorăacceptaănumaiăînăm sur ăînăcareă
acesteaănuăvorăfi,ăînămodăevident,ădezavantajoaseăpentruăautoritateaăcontractanta.ăAvândăînăvedereă
prevederileăart.ă217ăalin.(6)ădinăLegeaă98/2016,ăoperatorulăeconomicătrebuieăsaăelaborezeăofertaăînă
conformitateă cuă prevederileă dină documenta iaă deă atribuireă siă saă indiceă înă cuprinsulă acesteiaă careă

http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html
http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie
http://www.e-licitatie.ro/
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informa iiădinăpropunereaătehnicaăsi/sauădinăpropunereaăfinanciaraăsuntăconfiden iale,ăclasificateă
sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala. 

Pre ulă seă cripteaza,ă iară documenteleă ceă con ină elementeă deă pre ă seă semnaleaz ă
corespunz tor, 

d. Modalitatea de depunere a ofertelor 

Copie conform cu originalul in SEAP. Toate documentele/ ofertele depuse vor fi semnate 

cuăsemn tur ăelectronica.ăOfertan iiăpotădepune,ămodificaăsiăretrageăofertaăpanaălaădataălimitaă
de depunere a ofertelor fara acordul AC. 

Interac iuneaăcuăofertan ii,ărespectivăprocesulădeăevaluareăaăofertelorăseăvaădesfasuraădup ă
urm toareleăreguli: 

-Pentruăvizualizareaădocumenta ieiădeăatribuireăincarcateăinăSEAP,ăoperatoriiăeconomiciă
trebuieă saă aibaă ună programă necesară vizualiz riiă fişiereloră semnateă electronică (site-urile 

furnizorilorădeăsemn tur ăelectronica). 
- Reguliădeăcomunicareăsiătransmitereăaădatelor:ăsolicit rileădeăclarific riăreferitorareălaă

prezentaă documenta ieă deă atribuireă seă voră adresaă înă modă exclusivă înă SEAPă laă Sec iuneaă
"întreb ri"ădinăcadrulăproceduriiădeăatribuireăderulateăprinămijloaceăelectronice,ăiarăr spunsurileă
laăacesteaăvorăfiăpublicateăînăSEAPălaăSec iuneaă"Documenta ie,ăclarific riăsiădecizii"ădinăcadrulă
anun uluiădeăparticiparăsimplificat. 

- Pentruă transmitereaă solicit riloră deă clarific riă privindă documenta iaă deă atribuire,ă
operatoriiă economiciă seă voră înregistraă înă SEAPă (www.elicitatie.ro) ca operator economic 

conformăprevederilorăart.5ăalin.(l)ădinăH.G.ănr.395/2016ăsiăvorătransmiteăsolicit rileăavandăînă
vedere 

Termeneleă deă r spunsă aleă autoritatiiă contractanteă prev zuteă laă art.160-161 din Legea 

nr.98/2016.ăPentruăcomunic rileăulterioareădepuneriiăofertelor:ăcomisiaădeăevaluareăvaătransmiteă
solicit rileădeăclarificareăînăleg tur ăcuăofertaăprinăutilizareaăfacilita ilorătehniceădisponibileăînă
SEAPă(Sec iuneaă"întreb ri"). 

ComisiaădeăevaluareăvaăanalizaăDUAEăînăcorela ieăcuăcerin eleăstabiliteăprinăfisaădeădateă
aă achizi iei.ă DUAEă seă poateă accesaă ină vedereaă complet riiă deă c treă operatoriiă economiciă
interesa iălaăurm torulălink: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter Comisia de 

evaluare va analiza si verifica fiecare oferta din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, 

iar ulterior din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implica. 

înă urmaă finaliz riiă fiec reiaă dintreă fazeleă deă verificareă prev zuteă maiă susă autoritateaă
contractantaăvaăcomunicaăfiec ruiăofertantăceăaăfostărespinsămotiveleăcareăauăstat la baza acestei 

decizii,ă iară celorlal iă faptulă caă seă treceă laă fazaă urm toareă deă verificare,ă cuă respectareaă
prevederilorăCapitoluluiăIV,ăSec iuneaăaă13ă- a din Legea nr. 98/2016. 

înă urmaă finaliz riiă fiec reiaă dintreă fazeleă deă verificareă prev zuteă maiă sus,ă autoritatea 

contractantaăvaăintroduceăînăSEAPărezultatulăadmis/respins,ăsiăvaădeschideăînăSEAPăsesiuneaă
pentru prezentarea documentelor suport aferente DUAE depuse de ofertantul de pe primul 

locă înă clasamentulă intermediară întocmită laă finalizareaă evalu riiă ofertelor,ă acordândă ună
termenădeăr spuns. 

Operatoriiăeconomiciăvorătransmiteăr spunsurileă laăclarific riăsiăeventualeleădocumenteă
solicitateă peă parcursulă evalu riiă oferteloră prină intermediulă SEAPă (Sec iuneaă "întreb ri"),ă înă
format electronic, semnate cu semn tur ăelectronica,ăconformăLegiiă455/2001. 

Operatorii economici vor respecta modelul de contract de furnizare bunuri. 

Nota: 

Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale: 

•ăDepartajareaăseăvaăfaceăexclusivăînăfunc ieădeăpre ăsiănuăprinăcuantificareaăaltorăelementeă
deănaturaătehnicaăsauăalteăavantajeăcareărezultaădinămodulădeăîndeplinireăaăcontractuluiădeăc treă
operatorii economici 

•ăînăvedereaădepartaj riiăofertelorăautoritateaăcontractantaăvaăsolicitaădepunereaăînăSEAPă
a unor noi oferte financiare (procedura fiind desfasurata integral prin mijloace electronice) 

http://www.elicitatie/
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter


e. Procedura de evaluare a ofertelor si comunicarea rezultatului 

Priceduraădeăachizi ieănuăesteăprev zut ăcuălicita ieăelectronica,ăastfelădup ăevaluareaăcondi iilor 
deăcalificareăsiăselec ie,ăseăvorăevaluaăoferteleătehnice,ăiarăulteriorăseăvaătreceălaăevaluareaăfinanciara.ă
Câştig torulăvaăfiăanuntatăconformăprevederilorălegaleădespreărezultatulăprocesuluiădeăevaluare,ăavandă
dreptulălegalădeăaăformulaăcontesta ii. 

 

XVII. MATRICEA RISCURILOR 

 

CATEGORIE 

DE RISC MODALITATE DE ATENUARE/ELIMINARE 

Riscul alegerii 

greşiteăaăproceduriiădeă
achizi iei 

Acestăriscăesteăeliminate,ădatoritaăaplic riiăcorecteăaăprevederiloră
L98/2016ădarăsiăaăanalizeiăexacteăaătuturorăachizi iilorăefectuate in anul 

2016ăcuăaceeaşiădestina ieăsiăutilizare,ădară inândăcontăsiădeăsursaădeă
finan are. 

inândăcontădeănecesitateaăsiădestina iaăbunurilorăpropuseăspreă
achizi ionare,ădarăsiădeăvaloareaălorăcumulat ăcareăesteădeă668.692,44ă
lei, pentru care in conformitateăcuăpragurileădeăachizi ieăstabiliteălaăartă
7ă dină L98/2016,ă ină corela ieă cuă prevederileă artă 17,ă alină 4,ă lită bă dină
HG395/2016,ăseăaplicaăproceduraăLicita ieădeschis . 

Riscul 

restrictionarii 

accesului prin 

stabilirea obiectului 

contractului 

Obiectul contractului este format doar din bunuri necesare 

dot riiăunuiăC minăCultural. 

Riscul ca 

criteriile de calificare 

sa fie restrictive si 

riscul existentei unei 

contesta ii 

Acest risc a fost exclus prin stabilirea doar a unor criterii de 

calificare minime cu privire la capacitatea ofertantului, fara stabilirea 

unor criterii privind capacitatea financiara. 

Riscul ca 

procedura sa nu se 

finalizeze in timp util 

A.C.ăvaăstabiliăprinădecizieăoăcomisieădeăevaluareăcuăexperien a,ă
finalizarea la termen a procedurii nefiind un pericol. 

Riscul 

neprimirii de oferte 
Acestă riscă esteă exclusă prină faptulă caă peă pia aă existaă mul iă

operatoriăeconomiciăcareăfurnizeaz ăastfelădeăbunuri,ăiarăcondi iileădeă
calificareăstabiliteănuărestric ioneaz ăaccesulăpoten ialilorăofertan i. 

 

Achizitorulă seă oblig ă s ă recep ionezeă bunurileă supuseă proceduriiă deă achizi ieă înă termenulă
convenit.ă Recep ionareaă bunuriloră seă consider ă încheiat ă dup ă aprobareaă şiă semnareaă procesuluiă
verbalădeărecep ie. 

Achizitorulăareăobliga iaădeăaăefectua plataăc treăfurnizorăinătermenulăconvenitădeălaăemitereaă
facturiiădeăc treăacesta.ăPlataăseăvaăefectuaănumaiăînăbazaăfacturiiăemis ădeăc treăfurnizor.ăFurnizorulă
acord ăachizitoruluiăoăperioadaădeăgra ieălaăplataăfacturilorădeă90ăzileăcalendaristice. 

Facturaăvaă fiă emis ănumaiădup ă recep iaăbunurilorădeă c treăbeneficiar.ăProceseleăverbaleădeă
recep ieăvorăfiăverificateădeăbeneficiarăînămaximă15ăzileădeălaăprimireaăacestora. 

Dac ăachizitorulănuăonoreaz ăfacturileăînătermenădeă30ăzileădeălaăexpirareaăperioadei convenite, 

atunci furnizorul are dreptul de a sista furnizarea eventualelor bunuri restante. Imediat ce achizitorul 

îşiăonoreaz ărestan a,ăfurnizorulăvaăreluaăpredareaăbunurilorînăcelămaiăscurtătimpăposibil. 
 Pentruăîndeplinireaăacestuiăcontractănuăseăacord ăavansăfurnizorului. 
Contractulănuăvaăfiăconsideratăterminatăpân ăcândăprocesul-verbalădeărecep ieăfinal ănuăvaăfiă

semnatădeăcomisiaădeărecep ie,ăcareăconfirm ăc ăbunurileăauăfostălivrateăconformăcontractului. 
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Nerespectareaăobliga iilorăasumateăprinăprezentulăcontractădeăc treăunaădintreăp r i,ă înă
modăculpabilăsiărepetat,ăd ădreptulăp r iiălezateădeăaăconsideraăcontractulădeădreptăreziliatăşiădeă
a pretinde plata de daune-interese.ăParteaăcareădinăculpaăsaănuăîşiăexecut ăobliga iileădinăcontractă
sau le executaănecorespunz torădatoreaz ăceleilalteăp r iăpenalit i,ăprecumăsiădesp gubiri,ăînă
vedereaărepar riiăprejudiciuluiăcauzatădinăvinaăsa.ăDesp gubirileăseădatoreaz ănumaiăinăm suraă
înăcareăprejudiciulăcauzatănuăesteăacoperităprinăplataăpenalit ilor. 

Achizitorulăîşiărezerv ădreptulădeăaărenun aălaăcontract,ăprintr-oănotificareăscris ăadresat ă
prestatorului,ăf r ănicioăcompensa ie,ădac ăacestaădinăurm ăd ăfaliment,ăcuăcondi iaăcaăaceast ă
anulareăs ănuăprejudiciezeăsauăs ăafectezeădreptulălaăac iuneăsauădesp gubireăpentruăprestator.ă
Inăacestăcaz,ăprestatorulăareădreptulădeăaăpretindeănumaiăplataăcorespunz toareăpentruăparteaădină
contractăîndeplinit ăpân ălăaădataădenun riiăuniălateraleăaăcontractului. 

 

Intocmit,  

ResponsabilăAchizi ii 
 

d. Model cadrul de fis ădeădateăaăachizi iei 
FISAăDEăDATEăAăACHIZI IEIă- versiunea DECEMBRIE 2016 

 

SEC IUNEAăI:ăAUTORITATEAăCONTRACTANTAă1.1)ăDENUMIRE,ăADRESAăSIă 
PUNCT(E) DE CONTACT 

Denumire oficiala: 

Adresa: 

Localitate: Cod postai: | Tara: 

Punct(e) de contact: In atentia Telefon: 

E-mail: Fax: 

Adresa/ele de internet (daca este cazul):  

Adresa sediului principal al autoritatii contractante (URL): Adresa profilului 

cump r toruluiă(URL): www.e- 

licitatie.ro  

Alteăinforma iiăpotătiăob inuteăla: 
□ăPunctulă(punctele)ădeăcontactămentionat(e)ăanteriorăăă□ăAltele:ăcompleta iăanexaăA.I 
Caietulă deă sarcini,ă documenta iaă specificaă (pentruă concesiuni)ă si/sauă documentele 

suplimentareă(inclusivădocumenteleăpentruădialogulăcompetitivăsiăsistemulădeăachizi ieădinamic)ă
potăfiăob inuteăla: 

□ăPunctulă(punctele)ădeăcontactămentionat(e)ăanterior 
  □ăAltele:ăcompleta iăanexaăA.IIă 
Ofertele/proiectele sau solicitarile/cererile de participare sau candidaturile trebuie 

transmise la: 

□ăPunctulă(punctele)ădeăcontactămentionat(e)ăanterior 
  □ăAltele:ăcompleta iăanexaăA.IIIă 
Num răzileăpanaă laăcareă seăpotă solicitaăclarific riă inainteădeădataă limitaădeădepunereăaă

ofertelor/candidaturilorăZileă:ă□□ă(inainteădeădataălimitaădeădepunereăaăofertelor/candidaturilor) 
  Ină cazulă ină careă dină oriceă motiv,ă informa iileă suplimentareă sauă r spunsulă autorit iiă

contractanteă laă solicitareaă deă clarific riă nuă suntă transmiseă ină termenul legal (6 zile/4 zile - 

urgen ăînainteădeătermenulăstabilităpentruădepunereaăofertelor,ăsauăînăcazulăînăcareădocumenteleă
achizi ieiă seă modific ă semnificativ,ă aceastaă vaă prelungiă perioadaă stabilit ă ini ială pentruă
depunereaăoferteălor/soăliăciă riălorăde participare. 

!ă Autoritateaă contractant ă areă obliga iaă s ă revizuiasc ă DUAEă aferentă proceduriiă deă
atribuireăaăcontractuluiădeăachizi ieăpublic /acordului-cadruăînăcauz ,ăînăsitua iaăînăcareăcriteriileă

http://www.e-licitatie.ro/
http://www.e-licitatie.ro/


deăcalificareăşiăselec ieăsuntămodificateăînăsensulămicşor riiănivelurilorăacestoraăsauăelimin riiălor. 
Obliga iaă deă aă prelungiă termenulă -limit ă deă depunereă aă oferteloră deriv ă dinămodific riă careă

conducălaăajust ri/complet riăaleăspecifica iilorătehniceăcareăpresupunătimpăsuplimentarăpentruăreac iaă
poten ialilorăofertan i.ăNuăesteăadmis ăprelungireaătermenului-limit ădeădepunereăaăofertelorăînăcazulă
înăcareămodific rileăpropuseădeăautoritateaă contractant ă suntă substan ialeă înă sensulă înăcareăacesteaă
determin ăluareaăm suriiădeăanulareăaăproceduriiădeăatribuireădeoarece: 

a)ăafecteaz ăatâtădeămultăelementeleăceădescriuăcontextulăachizi ieiăpubliceă încâtăauăcaăefectă
schimbareaăinidicatorilorăprincipaliăceăcaracterizeaz ărezultatulăcontractuluiăceăurmeaz ăaăfiăatribuit,ă
faptăceăafecteaz ănivelulădeăcompeti ieăsauăschimb ăpia aădeăprofilălaăcareăseăadreseaz ; 

b)ăconducă laămodific riă substan ialeăaăcriteriilorădeăcalificareăşiă selec ie,ă înăsensulăextinderiiă
niveluluiă acestoraă sauă introduceriiă unoraă noi,ă faptă ceă determin ă restrângereaă competi iei,ă sauă
favorizarea  unor anumi iăoperatoriăeconomici.ăă 

□ăMinisterăsauăoriceăaltaăautoritateăna ionalaăsauă
federala, inclusiv □ăServiciiăpubliceăgenerale 

subdiviziunile regionale sau locale ale acestora □ăAparare 
□ăAgentie/birouăna ionalăsauăfederal □ăOrdineăsiăsiguran aăpublica 
□ăColectivitateăteritoriala □ăMediu 

□ăAgentie/birouăregionalăsauălocal □ăAfaceriăeconomiceăsiăfinanciare 

□ăOrganismădeădreptăpublic □ăSanatate 
□ă Institutie/agentieă europeanaă sauă organiza ieă

europeana 

□ă Construc iiă siă amenajariă
teritoriale 

 □ăProtec ie sociala 

 □ăRecreere,ăculturaăsiăreligie 

□ăAlteleă(preciza i):ă □ăEduca ie 
 □ăAlteleă(preciza i):ă 
Autoritateaăcontractantaăactioneazaăinănumeleăaltorăautoritariăcontractanteădaă□ănuă□ 

 

SEC IUNEAăII:ăOBIECTULăCONTRACTULUI 

 

III) DESCRIERE  

n.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea 

contractanta 

n.1.2)ăTipulăcontractuluiăsiăloculădeăexecutareăaălucr rilor,ădeălivrareăaăproduselorăsauădeăprestareă
a serviciilor 

Tipulăcontractuluiătrebuieăsaăfieăînăconcordan ăcuăcodulă/codurileăCPVăales(e),ărelevantăînăacestă
sensăfiindăcodulăCPVăprincipală(celăcareăseăpreiaăşiălaănivelulăanun uluiădeăparticipare/simplificat)ăşiă
careă trebuieă pusă înă corela ieă cuă obiectivulă (rezultatul)ă urm rită prină implementareaă respectivului 

contract. 

Inăceeaăceăpriveşteăcontracteleămixte,ăcareăcombin ălucr ri,ăbunuriăşi/sauăsen'iciiăîntr-un singur 

contract,ăprincipiulăesteăacelaăc ăpragurileă relevanteăpentruărespectiveleă lucr ri,ăbunuriăsauăsen'iciiă
trebuieăs ăfieădeterminateăpeăbaza scopului principal al contractului. 

Problemaăprincipal ăpriveşteăcontracteleămixteădeălucr riăşiăsen'icii,ăîntrucâtănuăvaloareaăfiec ruiă
aspectăalăcontractuluiăesteăceaăcareădefineşteăscopulăprincipalăalăcontractului,ăciăobiectulăcontractuluiă
(a se vedea punctul 48 al cauzei C- 145/08,ăHotelăLoutrakiăşiăpuncteleă23-26 ale cauzei C-331/92 

Gestiână Hoteleraă Internacional),ă înă cazulă contracteloră deă lucr ri/sen'iciiă acesta/acesteaă va/voră
corespundeăcuăobiectul/activitateaăprincipal( )ăceădescrieăscopulăurm rit. 

Inăcazulăcontractelorădeăfurnizareăseăvaăcn'eaăînăvedereăcategoriaădeăproduseăceăfaceăobiectulă
contractuluiăşiăaăc reiăinfluen ăvaloric ăesteădeterminant . 

Not :ăContractulăprinăcareăACăurm reşteăîntre inereaăcurent -repara iaădeăechipamente 
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IT/utilaje/autovehicule/ănuăesteăcalificatădreptăunăcontractădeăfurnizareăpentruăfaptulăc ă
valoareaă pieselor/subsansambleloră înlocuiteă dep şeşteă valoareaă manopereiă (presta iei)ă ciă ună
contract de sen'icii; 

AşaăNU: 
1)ă Tipulă contractuluiă esteă bifată caă fiindă deă sen'iciiă îns ă codul/codurileă CPVă este/suntă

aferent(e)unui/unor produs(e) 

Exemplu: obiectul contractului este de sen'icii de aplicare de software cod CPV 

72263000-6 iar codul CPV este pachete software IT cod CPV 48517000-5; 

2)ă Obiectulă contractuluiă presupuneă execu ia deă lucr riă iară codulă CPVă alesă esteă deă
furnizare. 

Exemplu:ă tipulăcontractuluiăesteădeă lucr ri,ă spreăexempluădeămarcajeă rutiere,ă iarăcodulă
CPV este de produse, respectiv - marcaje rutiere; 

!ăPentruăstabilireaătipuluiădeăcontract,ădac ăobiectulăcontractuluiă înglobeaz ăatâtălucr riă
cat si produse/sen'icii, obiectul principal al contractului va determina tipul de contract. 

! Daca obiectul principal al contractului este furnizarea unui produs care presupune 

opera iuni/lucr riădeăinstalareăaăacestuia,ăcontractulăeste definit ca fiind contract de furnizare, 

indiferentădeăvaloareaălucr rilorădeăinstalare. 
Exemple: 

1)ăContractulăceăareăcaăobiectăînchiriereădeămaşiniăesteăcontractădeăfurnizare; 
2)ăContractulăceăareăcaăobiectăînchiriereămaşiniăcuăşoferăesteăcontractăde prest riăsen'icii. 
3)ăRepara ia/modernizareaăunuiăascensorăţăsen'iciu/înlocuireaăunuiăascensorăţăfurnizareă

+ălucr riădeămontaj 
4)ă Repara ia/modernizareaă uneiă centraleă termiceă ţă sen'iciuă /înlocuireaă uneiă centraleă

termice = furnizare + 

a)ăLucr ri B) Produse  c) Servicii 

Executare Cump rare □ Categoria 

Proiectare si executare Leasing □ serviciilor 

Executarea, prin orice închiriere □  

mijloace, a unei 

lucr ri, 
închiriereăcuăop iuneă

de □ 

 

conformăcerin elor cump rare   

specificate de Oă combina ieă intreă
acestea 

□  

autoritatea 

contractanta 

   

Locul principal de Locul principal de 

 Locul 

principal de 

executare livrare  prestare 

CodNUTSă□□□□□□ CodNUTSă□□□□□□  CodNUTS 

□□□□□□ 

lucr riădeămontaj    

n.1.3) Procedura 

implica 

   

Un contract de 

achizi iiăpublice 
□ 

  

Punereaă ină aplicareă aă unuiă sistemă deă achizi ieă
dinamică(SAD)ă□ 

  

încheiereaăunuiăacord-

cadra □ 

  

    



Autoritateaă contractant ă nuă poateă alegeă încheiereaă unuiă acord-cadruă decâtă prină aplicareaă
procedurilorădeăatribuireăprev zuteădeălegeă(achizi iaădirect ănuăesteăprocedur ă!)ăn.1.4)ă Informa iiă
Informa iiăprivindăacordul-cadruă(dup ăcaz) 

! In cazul acordul ui-cadruă activit ileă s ă nuă fieă deă natur ă aă permiteă atribuirea de contracte 

subsecventeădiferiteă(caătip,ăscop)ăuneleăfa ădeăcelelalteăiarăobiectulăachizi ieiăs ăaib ăauăunăcaracteră
de repetabilitate; 

Autoritateaă contractant ă nuă poateă alegeă încheiereaă unuiă acord-cadruă pentruă lucr rileă noiă deă
investi iiă f r ăcaracterădeărepetabilitateăsauăpentruăsen'iciileădeăproiectareăceănuăsuntăaferenteăunoră
lucr riăcuăcaracterădeărepetabilitate.ăÎncheiereaăunuiăacordă- cadruăpentruăexecu iaădeălucr riănoiădeă
investi iiăcreeaz ăpremiseleăuneiăutiliz riăabuziveăaăacesteiămetodeăspecialeădeăatribuireă inândăcontă
deăobliga iileăautorit iiăcontractanteăcareădecurgădinăîncheiereaăacestuia. 

Inăcazulăîncheieriiăunuiăacord-cadruăseăvorătreceăînămodăobligatoriuăînăfişaădeădate: 
- estim riăaleăcantit ilorăminimeăşiămaximeăaleăacordulăui-cadru; 

- estim riăaleăcantit ilorăminimeăşiămaximeăaleăunuiăsingurăcontractăsubsecvent. 
Modulădeădefinireăaăcantit ilorătrebuieăs ăpermit ăofertareaăprinăraportareălaăpre urileăunitare! 
!ăNuăesteăadmis ămen ionareaăuneiăcantit iăminimeă„ă0ă"ăniciăpentruăcontractulăsubsecvent,ăniciă

pentru acordul-cadruă!ăCantit ileăminime/maximeăaleăcontractuluiăsubsecventăNUăpotăfiăaceleaşiăcuă
cele ale acordul ui-cadru. 

!ăNuăseăadmităatâtăpentruăacordul-cadruăcâtăşiăpentruăcontractulăsubsecă\ >ent,ămen iuniăpotrivită
c roraăcantitateaăminim ăesteăegal ăcuăcantitateaămaxim ă- ex.ăcantitateaăminim ăaăacordului cadru 

10ăbuc,ăcantitateaămaxim ăaăacordului-cadru 

Acord-cadru cuămaiămul iăoperatoriăeconomiciă□ 

Num rulă□□□ăsau,ădup ăcaz,ănum rulămaximă□□□ădeăparticipan iălaăacordul-cadru preconizat 

!ăDac ăautoritateaăcontractant ădoreşteăs ăîncheieăacordul- cadru cuăto iăoperatoriiăeconomiciă
participan i 

Acord-cadra cu un singur operator economic 

!ăAlegereaăîncheieriiăunuiăacord- cadruăcuăunăsingură/cuămaiămul iăoperator(i)ăeconomic(i)ăseă
argumenteaz ăînăcadrulăstrategieiădeăcontractare  

care depun oferte admisibile,ăvaămen ionaăaceast ăinforma ieăinăsec iuneaăVI.ă3. 
!ăDac ăautoritateaăcontractant ădoreşteăs ălimitezeănum rulădeăoperatoriăeconomiciăcuăcareăvaă

încheiaă acordul-cadru,ă vaă bifaă „ă num rămaximă deă participan iă laă acordul-cadruă preconizat"ă şiă vaă
men ionaălaănivelulăsec iuniiăVI.ă3.ăpreciz riălegateădeădepartajareaăacestora. 

Posibilitateaădeăaăreluaăcompeti ia cu semnatarii acordului cadru 

daă□ănuă□ăDacaăDA, 
Reluareaăcompeti ieiăseăvaăfaceăinăSEAP:ădaă□ănuă□ 

(înăaceastaăsec iuneăseăfacăpreciz riăsuplimentareăreferitoareălaămodulădeădesf şurareăaărelu riiă
competi eiăîntre 

semnatarii unui acord-cadru)  

Durata acordului-cadru:ăDurataăinăani:ă□□ăsauăinăluni:ă□□□ 

Justificarea unui acord-cadruăaăc ruiădurataădep şeşteăpatra: 
Dac ădurataăacordului-cadruădep şeşteă4ăani: 

Oă durat ă aă acorduluiă - cadruă maiă mareă deă 4ă aniă seă argumenteaz ă laă nivelulă strategieiă deă
contractareă(spreăexemplu,ărealizareaăactivit iloră/ăscopuluiăacordului-cadruăpresupunăefectuareaăînă
prealabilăaăunorăinvesti iiănecesareădemar rii/derul riiăcontractului, durata acordului-cadruăurmândăs ă
asigureăcontractantuluiărealizareaăunuiăminimumădeăprofit,ăceeaăceăpoateădeterminaădep şireaăuneiă
perioadeămaximeădeă4ăani,ăstabilit ăprinălegisla ie). 

!ăNuăesteăpermis ăprelungireaăacordului-cadru sau a sistemului dinamicădeăachizi iiăpesteădurataă
stabilit ăini ialăînădocumenta iaădeăatribuireăaceastaăfiindăconsiderat ădreptăoămodificareăsubstan ial ă
încadrat ă laă art.221ă alin.ă (7)ă dină Legeaă nr.98/2016ă (ă indiferentă deă faptulă c ă eventualaă prelungireă
determin ăsauănuăo modificareăvaloric ). 
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Estimareaăvaloriiătotaleăaăachizi iilorăpentruăîntreagaădurataăaăacordului-cadruă(dup ăcaz;ă
numai in cifre): 

Valoarea estimata fara TVA:  Moneda:  sau 

intervalul: intre  si  Moneda:   

Frecventa si valoarea contractelor care unneaza sa fie atribuite (daca se cunosc):  

!ăInăceeaăceăpriveşteăfrecven aăcontractelorăsubsecventeăceăurmeaz ăsaăfieăatribuiteănuăseă
accept ă simplaă men iuneă potrivită c reiaă contracteleă subsecventeă seă atribuieă înă func ieă deă
fondurileăbugetareăalocateăsauăfunc ieădeănecesit ileăautorit iiăcontractante. 

Ină consecin ,ă înă func ieă deă dateleă istoriceă aflateă înă posesiaă autorit iiă contractanteă cuă
privireă laă frecven aă apari ieiă necesit iiă ceă faceă obiectulă acordului-cadru, se va aduce la 

cunoştin aă poten ialiloră ofertan iă frecventaă cuă careă respectivaă autoritateă seă poateă adresaă
semnatarului/semnatarilor acordului-cadru pe parcursul duratei 

acestuia.   

n.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor 

n.1.6)ăClasificareăCPVă(vocabularulăcomunăprivindăachizi iile) 
CodulăCPVăataşatăvaăcaracterizaăobiectulăprincipală/scopulăprincipalăalăcontractului 
Obiect principal □ă□ă□ă□ă□ă□ 

Obiect(e) suplimentar(e) □ă□ă□ă□ 

 □ă□ă□ă□ 

 □ă□ă□ă□ 

 □ă□ă□ă□ 

 □ă□ 

n.1.7) Contractulă intraă subă inciden aă acorduluiă privindă contracteleă deă achizi iiă publiceă
(GPA)ădaă□ănuă□ 

n.1.8)ăîmp r ireăinăloturiă(pentruăpreciz riăprivindăloturileăutiliza iădaă□ănuă□ 

Dac ăNU, 
ACă areă obliga iaă deă aă motivaă neîmp r ireaă peă loturi,ă prină raportare la o necesitate 

obiectiv ,ăinclusivăinăceeaăceăpriveşteăcapacitateaădeăaăgestionaăeficientăprocesulădeăatribuireăaă
contractelor.ăMotiva iileăaferenteădecizieiădeăaănuăîmp r iăpeăloturiăseăvorăreg siăînăstrategiaădeă
contractare,ăurm rindu-se ca decizia privindăatribuireaăunuiăsingurăcontractăs ănuăconduc ălaă
restrângereaăconcuren ei. 

Deciziaădeăaănuălotizaătrebuieăs ăaib ăînăvedereăcelăpu in: 
gradulădeăinterdependen ăîntreăobiecteleăloturilor 
realizareaăpeăloturiăfaceăexecutareaăcontractuluiădificil ădinăpunctădeăvedereătehnicăşi/sauă

sauăcostisitoareăînăraportădeăavantajeleăpoten ialeăaleălotiz rii 
activitateaădeăcoordonareăaăcontractan ilor,ăfunc ieădeăloturileăatribuite,ăs ăfieădeănatur ăaă

afectaăgestionareaărespectivelorăcontracteădeăc treăautoritateaăcontractant . 
ACăvaăstabiliăobiectulăfiec ruiălot,ăpeăbazeăcantitative,ăadaptândădimensiuneaăcontracteloră

individualeăastfelăîncâtăs ăcorespund ămaiăbineăcapacit iiăîntreprinderilorămiciăşiămijlocii,ăsauă
peăbazeăcalitative,ăînăconformitateăcuădiferiteleămeseriiăsiăspecializ riăimplicate,ăpentruăaăadaptaă
con inutulăcontractelorăindividualeămaiăîndeaproapeălaăsectoareleăspecializateăaleăIMM-urilor 

sauăînăconformitateăcuădiferiteleăfazeăulterioareăaleăproiectului. 
Inăcazulăunorăobiectiveădeăinvesti ii,ăînăraportăcuălotizareaălucr rilor,ăACăpoateăac ionaădină

dou ăsensuri: 
 

Stabilindădimensiuneaăobiectuluiăfiec ruiăIotăînăaşaăfelăîncâtăs ăfacilitezeăaccesulăIMM-

urilor,ă înă locă s ă seă atribuieăună singură contract,ă utilizându-seă înă acestă sensă criteriiă cumă ară fi:ă
amplasamentulăînăcareăseăafl ălocalizateă(regiunea/sectorul/zonaădintr-o localitate) - aplicabil de 

exemplu,ă înă cazulă construc iilor/reabilit riloră deă drumuri/cl diriă civile/re eleă deă
canalizare/re eleădeăap ,ăetc.;ăfunctionalitatea/complexitateaăobiectuluiăfiec ruiălotă- de exemplu 



unălotăpentruăreabilitareaăuneiăşcoli,ăaltălotăpentruăreabilitareaăuneiăcl diriăadministrativeăcuă5ăetaje,ă
etc. 

Stabilindăobiectulăfiec ruiălotăînăfunc ieădeăspecializ rile/meseriileăimplicateăînărealizareaăuneiă
cl diriăpentruăcareăalimentareaăcuăenergieăelectric ăareălaăbaz ăutilizareaăunorămetode de producere a 

energiilorăneconven ionale,ăcumăarăfiădeăexemplu:ăunălotăpentruălucr rileădeăstructur ,ăarhitectur ăsiă
finisajeă interioare,ă iară altă lotă pentruă instala iileă electriceă siă solu iaă deă producereă aă energiiloră
neconventionale. 

In cazul contractelorădeăsenuciiăavândăcaăobiectărealizareaădeăstudiiădeăfezabilitate,ăsauăprestareaă
activit ilorădeăsupen'izare/dirigen ieădeăşantier,ă înăraportăcuălotizareaăsen'iciilor,ăACăpoateăac ionaă
luândăînăconsiderareăfactori,ăcumăarăfi:ăsectorulăînăcareăseăîncadreaz ăobiectulăcontractuluiăînăcauz ă
(infrastructur ărutier /construc iiăcivile/edilitare);ăgradulădeărepetabilitateăalălucr riloră(determinatădeă
misiuneaăACă legat ă deă bunaă func ionareă aă construc iiloră careă trebuieă s ă corespund ă cerin eloră deă
calitateă şiă performan ă impuseăprină legiă specifice)ă sauădup ă caz,ăunicitateaă func ieiă îndepliniteădeă
obiectivulădeăinvesti iiă(determinatădeăutilitatea,ăadresabilitatea,ăscopulăurm rităprinăimplementareaă
contractului/contractelorăceăurmeaz ăs ăfieăatribuită(e). 

Exemplu 1:ăautoritateaăcontractant ă inten ioneaz ăs ăatribuieă într-un an bugetar contracte de 

serviciiădeăelaborareăDALIăpentruăreabilitarea/modernizareaădeădrumuriă/ăstr ziăurbaneădarăşiăpentruă
consolidareaăunorăunit iădeăînv mânt,ăcazăînăcare,ălotizareaăseăvaărealiza distinct pentru fiecare din 

categoriileă deă obiective,ă respectivă "infrastructuraă rutier "ă şiă "construc iiă civile"ă (peă fiecareă dină
sectoareleăînăcareăseăîncadreaz ăobiectulăcontracteloră- exemplificareăfactoriă1ăşiă2). 

Exemplu 2 : autoritatea contractant ăinten ioneaz ăs ăatribuieăîntr-un an bugetar contracte de 

serviciiădeăelaborareăDALIăpentruăreabilitareaădeăblocuriădeă locuin eăPă+ă8ăetaje,ădarăşiăpentruăună
complexăsportiv,ăcazăînăcareălotizareaăseăvaărealizaădistinctăpentruăfiecareădinăcategoriile deăconstruc ii,ă
func ieădeădestina iaăacestora,ărespectivăprinălotizareaăserviciilorădeărealizareăDALIăpentruă"construc iiă
deăcl diriădeătoateătipurileăşiăconstruc iiăcivileă"ă- unălotăşi,ăseparat,ăpentruăceleădeă"lucr riădeăconstruc iiă
alteleădecâtăceleădeăcl diri"ă- cel laltălotă(exemplificareăfactoriă2ă+ă3). 

înăcadrulăproceduriiădeăatribuireăloturileăstabiliteănuătrebuieăs ădetermineăîncheiereaădeăcontracteă
diferiteăcaătipă(unăcontractădeăfurnizare,ăaltulădeăsen'icii/lucr ri) 

 

 

 

□ăunăsingurălot □ăunulăsau mai multe loturi 

In cadrul unei proceduri 

□ă toateă
loturile 

/ă Dac ă proceduraă presupuneă
împ r ireaăpeămai 

organizate pe loturi pentru 

care au fost 

 

multeă loturi,ă RECOMAND Mă aă seă
bifa 

stabiliteă aceleaşiă categoriiă
de criterii de 

 

posibilitatea depunerii deăoferteă peă „ă
unul sau 

calificareă şiă selec ie,ă
autoritatea 

 

maiămulteăloturi"ăşiănuăpeă„unăsingură
lot" sau 

contractant ăpoateăataşaăună
singur 

 

" toate loturile " DUAE;  

ExempleădeăaşaăNU: 
Inăcazulăînăcareăcriteriileădeă

calificareăşi 
 

1.ă Achizi iaă înă cadrulă aceleiaşiă
proceduri a 

selec ieă suntă diferiteă deă laă
un lot la altul, 

 

serviciilor de proiectare lot 1 - 

elaborareăSFăşi 
se va completa un DUAE 

pentru fiecare 

 

lot 2- elaborare PT, cu depunerea 

ofertei pe un 

lot (sau grup de loturi cu 

aceleaşi 
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singur lot prin invocarea motivului 

referitor la 

cerin e).  

obliga iaălegal ădeăaprobareăini ial ăa Note:  

devizului general stabilit la nivelul SF. •Aă Dac ă autoritateaă
contractant ăa 

 

2. Stabilirea unor loturi sub denumirea stabilită c ă esteă permis ă
depunerea 

 

global ăaăachizi iei-'Serviciuăintegrat”,ă
având 

ofertei doar pe un singur lot, 

iar 

 

urm toareleă obiecte:ă 1ă lotă - 

mentenanta 

ofertantul depune oferte 

pentru 

 

servere, al 2-lea lot - service auto, al 3-

lea lot 

maiămulteăloturi,ăoferteleăînă
cauz  

 

proiectareămodernizareăcl direăcivil ,ă
al 4-lea 

vor fi considerate 

inacceptabile. 

 

lot - serviciiă sanatateă şiă medicinaă
muncii cu 

Aă Dac ă autoritateaă
contractant ,ăîn 

 

obligareaăofertan ilorăs ădepun ăoferteă
pe 

sensul prevederilor art.180 

alin. (3) 

 

toate loturile deoarece obiectele 

acestora se 

din Legea nr.98/2016, a 

stabilit 

 

adreseaz ă unoră pie eă diferiteă deă
operatori 

faptulă c ă criteriileă deă
calificare 

 

economici. privind resursele tehnice 

şi/sau 

 

□ăNum rulămaximădeăloturiăcareăpoateă
fi atribuit 

profesionaleă seă cumuleaz ă
prin 

 

unui singur ofertant: [ ] 

raportare la grupuri de 

loturi (spre 

 

Inăsitua iaăînăcareăoăasemeneaădecizieăeste exemplu, participarea unui 

ofertant 

 

justificat ădeăcontext,ăACăvaăprecizaăîn 

înă cazulă uneiă proceduriă de 

atribuire 

 

documenteleăachizi ieiăcareăsuntăcriteriile 
desf şurateă peă 3ă loturiă

pentru 

 

obiective care vor fi utilizate pentru 

alegerea 

realizarea unor drumuri este  

loturilor ce vor fi atribuite unui 

ofertant care se posibil ăînăcondi iileăînăcare 
 

af ăpeăprimulă locă laămaiămulteă loturiă
decât 

îndeplineşteă criteriileă înă
cauz  

 

Num rulăstabilită (spreăexemplu,ăcazulă înăcareăseă limiteaz ăatribuireaă laăunănum rădeă3ă
loturi/ofertantădinătotalulădeă5ăceăfacăobiectulăproceduriiădeăatribuire,ăseăvaăurm riăexisten aăunoră
motiva iiălegateădeăspecificulăobiectuluiăcontractului,ăprecumăşiăalăpie eiădeăprofilăaăoperatoriloră
economiciăpoten ialiăofertan i,ăcumăarăfi,ădeăexemplu,ăoăachizi ieăstrategic ălotizat ăpeăregiuni,ă
pia aădeăprofilăfiindăunaăfoarteăspecializat ă- cuăpu iniăoperatoriăeconomici,ăobiectulăfiec ruiălotă
ridic ndu-se,ăcaăvaloareăestimat ăşiăcomplexitate,ălaăniveluriăapropiateădeăcifraădeăafaceriăanual ă
aă respectiviloră operatoriă economici,ă toateă acesteă premiseă conducândă laă ună riscă crescută înă
implementareă înă cazulă înă careă sară permiteă unuiă ofertantă s ă câştigeă toateă loturile).ă Criteriileă
obiective care pot fi utilizate pentru alegerea loturilor ce vor fi atribuite unui ofertant care se 



afl ă peă primulă locă laămaiămulteă loturiă decâtă num rulă stabilit,ă vor fiă deă regul ă celeă careă urm rescă
aducereaăunorăavantaje/economiiăautorit iiăcontractanteăExemplu: 

"Pentruăoăprocedur ădeăatribuireăîmp r it ăînă10ăloturi,ăautoritateaăcontractant ăstabileşteăprină
documenta iaădeăatribuireăc ăoferteleăpotăfiădepuseăpentruăunulăsauămaiămulteăloturi,ă îns ănum rulă
maximădeăloturiăpeăcareăleăpoateăcâştigaăunăofertantăesteădeă3.ăînăceeaăceăpriveşteăcriteriileăcareăvorăstaă
laăbazaădecizieiăcuăprivireălaăceleătreiăloturiăcareăpotăfiăatribuiteăunuiăofertantăclasatăpeăprimulălocă(în 

clasamentulă intermediară alăofertelorăadmisibileă rezultatăpeă fiecareă lotădup ăaplicareaă criteriuluiădeă
atribuire),ăacesteaăsunt:ăînăfunc ieădeădiferen aăceaămaiămareădintreăpre ulăoferteiăclasateăpeăloculăală2-

leaăş iăpre ulăoferteiăclasateăpeăloculăîntâi, se vor alege cele 3 loturi care pot fi atribuite unui singur 

ofertant (respectiv loturile pe care va fi clasat pe primul loc); 

Dac ăpeăunălotăofertaădepus ăesteăsinguraăadmisibil ,ăacestaăvaăfiăunulădinăloturileăcareăîiăvorăfiă
atribuiteăofertantuluiăînăcauz ,ăurmândăaăfiăaplicat ăregulaădeălaăpct.ă1ăpentruăurm toareleăloturiălaăcareă
este clasat 

-cumulate,ărespectivăcâteăoămacara/ămanagerădeăcontractă/ălaboratorăprivindăefectuareaăprobeloră
/ etc. - diferiteă pentruă fiecareă lotă înă parte),ă iară ofertantulă depune oferte la respectivele loturi cu 

invocareaăaceloraşiăresurse,ătoateăoferteleăînăcauz ăvor fi considerate inacceptabile. 

Pentruăloturileălaăcareăesteădepus ăoăsinguraăofertaăadmisbil ,ănum rulădeă3ăloturiăcareăîiăpotăfiă
atribuite ofertantului se va stabiliăprinăraportareălaăvaloareaăestimat ăaăcontractuluiăceăurmeaz ăaăfiă
atribuit,ărespectivăceleăpentruăcareădiferen aădintreăvaloareaăestimat ăşiăpre ulăoferteiăadmisibileăesteă
ceaămaiămareă(atunciăcândăseăob ineăeconomiaăceaămaiămare). 

□ă Autoritateaă contractant ă îşiă rezerv ă dreptulă deă aă atribuiă contracteă prină combinareaă
urm toarelorăloturiăsauăgrupeădeăloturi: 

Dac ,ăDAăautoritateaăcontractant ăvaăindicaăinăanun ulădeăparticipareăloturileăsauăgrupurileădeă
loturi care pot fi reunite 

n.1.9) Vor fi acceptate varianteă(oferteăalternative)ădaă□ănuă□ 

 

I .2) CANTITATEA SAU DOMENIULCONTRACTULUI  

n.2.1)ăCantitateaătotalaăsauădomeniulă(inclusiv,ădup ăcaz,ătoateăloturileăsiătoateăop iunile) 
Dup ăcaz,ăvaloareaăestimataăfaraăTVAă(numaiăinăMoneda: 
cifre)', sau intervalul: intre si Moneda: 

ACă vaă exprimaă valoareaă estimat ă prină intervală înă situa iaă înă careă opteaz ă pentruă aplicareaă
op iunilorădeăsuplimentareăaăcontractuluiăpotrivităinforma iilorăînscriseălaăII.2.2. 

ACăvaăprecizaăfaptulăc ăvaloareaăestimat ăminim ăaăinten'aluluiăreprezint ăvaloareaăestimat ă
pân ă laă31ădecembrieăa.c.ă (pentruăsitua iaăprev zut ă laăart.165ădinăHGănr.ă395/2016)ăsauăvaloareaă
estimat ăaăcontractuluiăceăfaceăobiectulăproceduriiăcompetitiveă(pentruăsitua iaăsupliment riiărealizate 

conform art.104 alin. (8) din Legea nr. 98/2016) - valoriăînăfunc ieădeăcareăseăvorăelaboraăşiăevaluaă
ofertele,ă iară valoareaă maxim ă reprezint ă valoareaă estimat ă global ă ceă cuprindeă şiă valoareaă
supliment rilor. 

ACăvaăasiguraăcoresponden aăîntreăvaloareaăînscris ălaănivelulăstrategieiădeăcontractareăşiăceaă
men ionat ălaănivelulădocumenta ieiădeăatribuire 

Valoareaăestimat ăaăcontractuluiădeălucr ri/sen'iciiăaferenteărealiz riiăinvesti iilorăpubliceăşi/sauă
aălucr rilorădeăinten'en ieăasupraăacestora,ăNUăcuprinde: 

Sumaă aferent ă cheltuieliloră diverseă şiă neprev zuteă precizat ă înă bugetulă proiectuluiă (devizulă
general), 

Inăcalcululăvaloriiăestimateănuăpoateăfiăinclus ăoămajorareădeă50%ăaăvaloriiăconformăart.ă221,ă
alin.ă(1),ăliteraăb),ăliteraăc)ădinăLegeaă98/2016,ăîntrucâtăacesteaăseăadreseaz ămodific rilorăcontractualeă
ceăpotăfiăefectuateăînătimpulăderul riiăperioadeiădeăexecu ieăaăunuiăcontractădeăachizi ieăpublic ' cord-

cadru. 

Note: 

DinăanalizaăprevederilorăCapitolulănr.5ă„AlteăCheltuieli"ădinăAnexaănr.4ădinăHGănr. 28/2008, 

coroborat cu 
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Anexaănr.5ă„DevizulăGeneralăprivindăcheltuielileănecesareă",ădinăacelaşiăactănormativ,ăseă
obsen' ăc  

aceast ăno iuneă(„ăcheltuieliădiverseăşiăneprev zuteă")ăseărefer ălaăoăcategorieădeăcheltuieliă
pe proiect, si nu pe 

obiect de contract..ăDac ăanaliz măstructuraădevizuluiăgeneralăal turiădeăcapitolulă„alteă
cheltuieli",ă exist ă cuprinseă şiă cheltuieliă pentruă organizareă procedur ,ă asisten ă tehnic ă şiă
supenuzareăcareăseărefer ă laădiverseăsen ciiăaferenteăimplement riiăproiectuluiădeărealizare a 

unuiăobiectivădeăinvesti ii. 
Sumeleăreprezentândă„ăcheltuieliădiverseăşiăneprev zuteă”ănuăseăincludăinăcalcululăvaloriiă

estimateă şi,ă implicit,ă nuă seă voră cuprindeă laă nivelulă oferteiă depuse,ă deoareceă acesteaă suntă
cheltuieliă incidenteăproiectuluiă şiănu valoriiă estimateăunuiă contractădeă lucr ri/sen ciiă atribuită
printr-oăprocedur ădeă atribuireă prev zut ădeă legisla iaă ină domeniulă achizi iilor.ăPrină urmare,ă
scopulă acestoră sumeă îlă reprezint ă asigurareaă resurseloră financiareă necesareă înă vedereaă
implement riiă modific riloră nesubstan ialeă efectuateă cuă respectareaă prevederiloră art.221ă dină
Legea nr. 98/2016. 

Aceast ăabordareăvineăcaăurmareăaăprevederiloră referitoareălaămodific rileăcontractualeă
dină cadrulă noiiă legisla iiă înă domeniulă achizi iilor,ă luândă înă considerareă faptulă c ,ă printr-o 

eventual ăintroducereăaă„ăcheltuielilorădiverseăsiăneprev zuteă”ăînăvaloareaăestimat ,ăseăpoateă
ajungeă laă situa iaă dubl riiă sumeloră cheltuite,ă deoareceă seă vaă consumaă maiă întâiă cuantumulă
sumeleăincluseăînăcontracteăsubăaceast ătitulatur ă(„ăcheltuielilorădiverseăsiăneprev zuteă")ăşi,ă
ulterior,ăseăvaăfaceăşiăaplicareaămodific rilorăcontractualeă(modific riănesubstan iale;ămodific riă
subă plafonulă deă 10%ădină valoareaă contractuluiă înă cazulă celoră deă sen cii,ă respectivă 15%ădină
valoarea contractuluiăînăcazulăcelorădeălucr ri,ădarăsubăplafoaneleădeăpublicareăaăanun uluiădeă
participareă înă JOIJE)ă careă seă aplic ă laă valoareaă contractuluiă (valoareă careă con ineă dejaă
cheltuielileă diverseă siă neprev zute),ă fapt susceptibilă aă conduceă laă corec iiă financiare pe 

proiecteleăfinan ateădinăfonduriăeuropene.ă 
n.2.2)ăOp iuniă(dup ăcaz)ădaă□ănuă□ 

Daca da, valoarea se va completa in mod obligatoriu numai ca interval valoric Daca da, 

descrierea acestor optimii: 

Inăcazulăînăcareăexist ăop iuniădeăsuplimentareă(constândăînărepetareaălucr rilor/sen'iciiloră
ceăfacăobiectulăcaietuluiădeăsarcini,ăînăconformitateăcuăart.104ăalin.8ădinăLegeaănr.98/2016,ăsauă
achizi iaă unoră cantit iă suplimentare,ă înă conformitateă cuă art.165ă dină HGă 395/2016),ă ACă vaă
precizaă prevedereaă legal ă în raportă deă careă seă aplic ă acesteă op iuni,ă precumă şiă dac ă suntă
men ionateăcelelalteăcondi iiăprev zuteădeărespectiveleăprevederiălegale. 

Dacaăseăcunoaşte,ăcalendarulăprev zutădeăaplicareăaărespectivelorăop iuni:ăinăluni:ă□□ăsauă
inăzile:ă□□□□ă(deălaădataăatribuirii contractului) 

Num rulădeăprelungiriăposibileă(dup ăcaz)'.ă□□□ăsauăinterval:ăintreă□□□ăsiă□□□ 

Dacaăseăcunoaşte,ă(înăcazulăcontractelorădeăproduseăsauădeăsen ciiăcareăpotăfiăprelungite,ă
calendarulăprev zut 

alăcontractelorăulterioare',ăinăluni:ă□□ăsauăinăzile:ă□□□□ă(deălaădataăatribuiriiăcontractului)ăă 
II.2.3)ăProcentulăminimădeălucr ri/serviciiăcareăurmeazaăsaăfieăatribuiteădeăconcesionară

unorătertiă(dup ăcaz,ăinăcazulăcontractelorădeăconcesiuni)ă 
 

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE  

Durataăinăluni:ă□□ăsauăinăzile:ă□□□□ă(deălaădataăatribuiriiăcontractului!emiteriiăordineloră
deăincepereăaăserviciilorăsauălucr rilor) 

Aten ie! 
Încheiereaăunuiăcontractădeăachizi ieăpublic ăpeăoăperioad ănedeterminat ănuăesteăinterzis ă

deălege,ădarăesteăoăpractic ăceătrebuieălimitat ădeoareceăareăcaăefectăîmpiedicareaăconcuren ei,ă
avândăînăvedereălegisla iaădinăRomâniaă(Legeaă500/2002)ăcareăprevedeăanualitateaăbugetului,ă
precumăşiăcontextulăexisten eiăuneiăpie eălibereăpentruămajoritateaăbunurilorăşiăsen ciilor. 



Conformă Ordinuluiă MFPă 1792/2002:ă 'Ansaiareaă cheltuieliloră seă efectueaz ă înă totă cursulă
exerci iuluiă busetar,ă astfelă încâtă s ă existeă certitudineaă c ă bunurileă şiă sen ciileă careă facă obiectulă
angajamentelor vorăfiălivrate,ărespectivăprestate,ăşiăseăvorăpl tiăînăexerci iulăbugetarărespectiv. 

Ordonatoriiădeăcrediteănuăvotăangajaăcheltuieliăîntr-oăt rjdgd ăînăcareăseăştieăc ăbunul,ălucrareaă
sauăsen ciul 

respectivăultimaăziădeăplat ăprev zut ăînăProgramulăcalendaristic pentru derularea principalelor 

opera iuniădeăîncheiereăaăexerci iuluiăbugetar,ăcuăexcep iaăac iunilorămultianuale.ă"ă 
II.4)ăAJUSTAREAăPRE ULUIăCONTRACTULUIă 
II4.1.ăAjustareaăpre uluiăcontractuluiăădaă□ănu 

□ă 
Precizareaălegat ădeămodulăconcretădeăajustareăaăpre uluiăseăvaăreg siălaănivelulămodeluluiădeă

contract. 

DacaăDA,ăseăvaăprecizaămodulădeăajustareăaăpre uluiăcontractuluiă(înăceăcondi ii,ăcând,ăcum,ă
formula de ajustare aplicabila) 

(1)ăDac ăseăuzeaz ădeăprevederileăart.28ăalin.(3)ădinăHGă395/2016: 
ACăprecizeaz ăindiciiăcareăvorăfiăutiliza i,ăprecumăşiăsursaăinforma iilorăcuăprivireălaăevolu iaă

acestora,ă cumă ară fiă buletineă statisticeă sauă cota iiă aleă burseloră deăm rfuri,ă atâtă înă documenta iaă deă
atribuireăcâtăşiăînăcontractulăcareăurmeaz ăs ăfieă încheiat,ăprinăclauzeăspecialeăînăacestăsens,ăînăcază
contrarăprevederileăreferitoareălaăposibilitateaădeăajustareăaăpre uluiăcontractuluiădevinăinaplicabile. 

(2)ăDac ăseăuzeaz ădeăprevederileăart.28ăalin.(5)ădinăHGă395/2016: 
ACăareădreptulădeăaăajustaăpre ulăcontractuluiăf r ăaăfiăîndepliniteăcondi iileădeătransparen ămaiă

sus-men ionate,ă numaiă înă cazulă înă careă auă locă modific riă legislativeă sauă auă fostă emiseă deă c treă
autorit ileă localeă acteă administrativeă careă auă caă obiectă instituirea,ămodificareaă sauă renun area la 

anumiteă taxe/impoziteă localeă ală c roră efectă seă reflect ă înă creşterea/diminuareaă costuriloră peă bazaă
c roraăs-aăfundamentatăpre ulăcontractului. 

Not :ămodulădeăajustareăaăpre uluiăcontractuluiădeăachizi ieăpublic ănuătrebuieăs ăconduc ăînă
niciun caz la schimbarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului 

competitivă peă bazaă c ruiaă contractantulă respectivă aă fostă declarată câştig toră înă urmaă finaliz riiă
respectiveiăproceduri,ăcuăexcep iaăcazului 

 

INFORMA II JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE  

Potrivităart.35ădinăH.G.ănr.395/2016ăautoritateaăcontractant ăareădreptul,ăşiănuăobliga ia,ădeăaă
solicitaăgaran ieădeăparticipare. 

CONTRACT  

!ăDac ăseăsolicit ăgaran ieădeăparticipare,ăpotrivităprevederilorălegaleăinădomeniulăachizi iiloră
publiceăseăvorăprecizaăobligatoriuăurm toareleăinforma ii: 

- cuantumulă garan ieiă deă participareă (careă trebuieă s ă seă raportezeă laă valoareaă estimat ă aă
contractului/ăceluiămaiămareăcontractăsubsecvent,ăcuăîncadrareaăînăplafoaneleăprev zuteădeălegisla ieă
-1%ăsauă2%,ăînăfunc ieădeăvaloareăestimat ); 

- perioadaădeăvalabilitateăaăgaran ieiădeăparticipare:ăfieăseăvaămen ionaăc ă„ăesteăcelăpu inăegal ă
cu perioada de valabilitate a ofertei", fie se va exprima printr-unănum răfixădeăzileă(care nu poate fi 

maiămicădecâtănum rulădeăzileăprev zutăpentruăperioadaădeăvalabilitateăaăofertei)ăcareăseăvaăraportaălaă
termenul limita de primire a ofertelor (nu la data deschiderii ofertelor sau la data depunerii ofertelor); 

!ăInăcazulăînăcareăproceduraăseădesf şoar ăpeăloturiăvaloareaăgaran ieiădeăparticipareăseăraporteaz ă
laăvaloareaăestimat ăaăfiec ruiălot; 

!ăValoareaăgaran ieiădeăparticipare,ă înăcazulăuneiăproceduriădeăatribuireăpentruăcareăseăaplic ă
op iuneaă prev zut ă laă art.165ă dină H.G.ă nr.395/2016, seă vaă raportaă laă valoareaă estimat ă pân ă laă
31.12.a.c.. 

!ăValoareaăgaran ieiădeăparticipare,ă înăcazulăuneiăproceduriădeăatribuireăpentruăcareăseăaplic ă
op iuneaăprev zut ălaăart.104ăalin.ă(8)ădinăLegeaănr.ă98/2016,ăseăvaăraportaălaăvaloareaăestimat ăf r ă
eventualeleăsupliment ri. 
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!ăAvândăînăvedereăprincipiulătratamentuluiăegal,ănuăseăvaălimitaăemitereaăgaran ieiădoarădeă
c treăoăbanc ădinăRomânia. 

ACăpoateămen ionaăcaăesteărecomandabilăsauăesteădeăpreferatăcaăgaran iaădeăparticipareăsaă
fieăemis ădeăc treăoăbanc ăcareăsaăaib ăcorespondentăinăRomânia. 

!ăNuăseăpoateăimpuneăcaăgaran iaădeăparticipareăsaăfieăconstituit ăinămodăobligatoriuădeă
c treăliderulăasocierii.ă!ăPentruăoăevaluareăsiăraportareăunitareăaleăcuantumuluiăaferentăgaran ieiă
deăparticipare,ăve iămen ionaăfaptulăcaăechivalentaăpentruăoăgaran ieădeăparticipareădepusaăină
altaăvalutaăseăvaăfaceălaăcursulăBNRă(seăpoateăutiliza,ăcaăreferin ,ăşiăcursulăvalutarămen ionatădeă
BCE) recomandabil din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile sau din 

dataăpublic riiăanun uluiădeăparticipare/simplificatăinăSEAP. 
!ă Instrumentulă deă garantareă trebuieă s ă prevad ă c ă plataă garan ieiă deă participareă seă vaă

executaănecondi ionat,ărespectivălaăprimaăcerereăaăbeneficiarului,ăpeăbazaădeclara ieiăacestuiaăcu 

privire la culpa persoanei garantate, 

înăcazulăîncheieriiăunuiăacord-cadruăprevederileălegaleăînăleg tur ăcuăobliga iaădeăaăre ineă
garan iaădeăparticipareăînăsitua iaăînăcareăofertantulădesemnatăcâştig torănuăconstituieăgaran iaă
deă bun ă execu ieă înămaximă 3ă zileă lucr toareă deă laă dataă semn riiă acordulă ui-cadru, nu sunt 

aplicabile. 

 
niă1.1.ăb)ăGaran ieădeăbunaăexecu ieădaănu 

Dac ăDA, 
Cuantumulăgaran ieiădeăbun ăexecu ieăvaăfiădeămaximă10%ădinăvaloareaăcontractuluiăf r ă

TEA. 

Garan iaădeăbun ăexecu ieă seă constituieă înă termenădeă5ă zileă lucr toareădeă laă semnareaă
contractuluiădeăachizi ieăpublic /contractuluiăsubsecă\ !ent. 

Modalit iădeăconstituire: 
instrument de garantare virament bancar numerar (pentru valori mai mici de 5000 lei) 

prinăre ineriăsuccesiveădinăsumeleădatorateăpentruăfacturiăpar ialeă(sumaăini ial ănuămaiă
mic ădeă0,5ă%ădinăpre ulăcontractului) 

înă situa iaă execut riiă garan ieiă deă bun ă execu ie,ă par ială sauă total,ă contractantulă areă
obliga iaădeăaăreîntregiăgaran iaăînăcauz ăraportatălaărestulăr masădeăexecutat. 

Inăcazulăsupliment riiăvaloriiăcontractuluiăpeăparcursulăexecut riiăacestuia,ăcontractantulă
areăobliga iaădeăaăcompletaăgaran iaăînăcorela ieăcuănouaăvaloare. 

In cazul atribuirii unui contract de furnizare sau sennciiă (cuă excep iaă sennciiloră deă
proiectare)ăaăc ruiăvaloareăestimat ăesteăŢă600.129ăleiă /ă3.334.050ăleiă(sennciiăsocialeăşiăalteă
sennciiăspecifice)ăNUăexist ăobliga iaăconstituiriiăgaran ieiădeăbun ăexecu ie 

ni1.2)ăPrincipaleleămodalitatiădeăfinan areăsiăplataăsi/sauătrimitereălaădispozi iileărelevante 
Seăspecific ăsurseleădeăfinan areăaleăcontractuluiăceăurmeaz ăaăfiăatribuită(bugetădeăstat,ă

buget local sau alte surse) 

1ăSeăvorăcorelaăinforma iileădinăprezentaăsec iuneăcuăceleădinăcadrulăsec iuniiăVI.ă2. 

ni1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie 

contractulă(dup ăcaz) 
ni1.4)ăExecutareaăcontractuluiăesteăsupusaăaltorăcondi iiăspecialeă(dup ăcaz)ădaănănuăn 

Dacaăda,ădescriereaăacestorăcondi iiă 
jjăAten ieă laă ini iereaăuneiăproceduriădeă achizi ieăpublic ă cuă „ă clauz ă suspensiv "ă careă

prevedeă încheiereaă contractuluiă numaiă înăm suraă înă careă fondurileănecesareă achizi ieiă voră fiă
asigurateă prină semnareaă contractuluiă deă finan areă - aceast ă clauz ă nuă trebuieă s ă permit ă o 

aplicareă careă s ă confereă autorit iiă contractanteă oă libertateă nelimitat ă deă decizieă înainteă deă
încheiereaăcontractuluiă (adic ăşiă înăsitua iileă înăcareănuăaă fostă întreprins ănicioădiligen ,ăsauă
şanseleă suntă sc zute,ă pentruă ob inereaă finan rii),ă avândă înă vedereă c ă art.143ă dină HGă nr.ă



395/2016ăstabileşteăobliga iaăACădeăaăîncheiaăcontractulăcuăofertantulăaăc ruiăofert ăaăfostăstabilit ăcaă
fiindăcâştig toare. 

ACătrebuieăs ăinclud ăînăcontractăclauzeăspecificeăcareăs -iăpermit ăs ăurm reasc ăoriceăpreten ieă
la dauneă peă careă contractantulă ară puteaă s ă oă aib ă împotrivaă ter ului/ter iloră sus in toriă pentruă
nerespectareaă obliga iiloră asumateă prină angajamentulă ferm,ă cumă ară fi,ă f r ă aă seă limitaă la,ă printr-o 

cesiuneăaădrepturilorăcontractantuluiăc treăautoritateaăcontractant ,ăcuătitluădeăgaran ie. 
Autoritateaă contractant ă areă obliga iaă deă aă stabiliă clauzeă contractualeă obligatoriiă privindă

cesiuneaă deă crean ă înă favoareaă subcontractan iloră legat ă deă partea/p r ileă dină contractă careă suntă
îndepliniteădeăc treăaceştia. 

A.C. efectueaz ă pl iă corespunz toareă p r iă i/p r iă loră dină contractă îndepliniteă deă c treă subă
contractan iiă propuşiă înă ofert ,ă dac ă aceştiaă solicit ,ă pentruă senficii,ă produseă sauă lucr riă furnizateă
contractantuluiă potrivită contractuluiă dintreă contractantă şiă sub contractantă înă conformitateă cuă
dispozi iileă legaleă aplicabile,ă atunciă cândă naturaă contractuluiă permiteă acestă lucruă şiă dac ă subă
contractan iiăpropuşi,ăşi-auăexprimatăop iuneaăînăacestăsens. 

Subăcontractoriiăîşiăvorăexprimaălaămomentulăîncheieriiăcontractuluiădeăachizi ieăpublic ,ăsauălaă
momentulăintroduceriiăacestoraăînăcontractulădeăachizi ieăpublic ,ădup ăcaz,ăop iuneaădeăaăfiăpl ti iă
directădeăc treăA.C..ăA.C.ăefectueaz ăpl ileădirecteăc treăsubăcontractan iiăagrea iădoarăatunciăcândă
presta iaă acestoraă esteă confirmat ă prină documenteă agreateă deă toateă celeă 3ă p r i,ă respectivă A.C.,ă
contractantă şiă subă contractantă sauă deă A.C.ă şiă subă contractantă atunciă când,ă înă modă nejustificat,ă
contractantulăblocheaz ăconfirmareaăexecut riiăobliga iilorăasumateădeăsubăcontractant. 

Atunciăcândăunăsubăcontractantăîşiăexprim ăop iuneaădeăaăfiăpl titădirect,ăA.C.ăareăobliga iaădeăaă
stabiliăînăcadrulăcontractuluiădeăachizi ieăpublic ăclauzeăcontractualeăobligatoriiăceăprev dătransferulă
deădreptăalăobliga iilorădeăplat ăc treăsubăcontractant/ăsubăcontractan iăpentruăpartea/p r ileădinăcontractă
aferent /aferenteăacestuiăa/aceăstorăa,ăînămomentulăînăcareăaăfostăconfirmat ăîndeplinireaăobliga iiloră
asumateăprinăcontractulădeăsubăcontractare,ăînăconformitateăcuăprevederileăalin.ă(2). 

Mecanismulădeăplat ătrebuieăprecizatădeăasemeneaăînăprevederileăcontractualeă! 
Pentruărespectareaăprincipiuluiăpropor ionalit ii,ăconformăprevederilorăart.2ăalin.ă(2)ălit.ăe)ădină

Legeaănr.ă98/2016,ăstabilireaădrepturilor,ăobliga ilorăşiăcuantumulăpenalit ilorădintreăp r i,ă trebuieă
corelateăcuăspecificul,ăcomplexitateaăsiăpoten ialeleăriscuriăidentificateălaănivelulăcaietuluiădeăsarcini,ă
documentăceădescrieăobiectulăcontractuluiădeăachizi ieăpublic . 

ACăvaăaveaăînăvedereăaplicareaăcorespunz toareăaăprevederilorăLegiiă72/2013ăprivindăm surileă
pentruăcombatereaăîntârzieriiă înăexecutareaăobliga iilorădeăplat ăaăunorăsumeădeăbaniărezultândădină
contracteă încheiateă întreă profesioniştiă şiă întreă aceştiaă şiă autorit iă contractante,ă careă calific ă dreptă
abuzive clauzeleăcontractualeăsauăpracticileăprinăcareăseăstabilescăînămodăv dităinechitabilăînăraportăcuă
creditorul,ă termeneleă deă plat ,ă nivelulă dobânziiă pentruă plataă întârziat ă sauă ală daunelor-interese 

suplimentare, etc.  

    .5.ăLegisla iaăaplicabila 
           Legea nr.ă98/2016privindăachizi iileăpublice 

   HG. nr.395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractuluiădeăachizi ieăpublic /acordului-cadruădinăLegeaănr.ă98/2016ăprivindăachizi iileăpubliceăAă
O.IJ.G. nr. 58/2016ă pentruă modificareaă şiă completareaă unoră acteă normativeă cuă impactă asupraă
domeniuluiăachizi iilorăpublice 

Acteleă normativeă precizateă înă aceast ă sec iuneă trebuieă s ă fieă valabileă /înă vigoareă laă dataă
transmiteriiădocumenta ieiăsiăînăcorela ieăcuăobiectulăcontractuluiăceăurmeaz ăaăfiăatribuită 

 

III.2)ăCONDI IIăDEăPARTICIPARE 

ni2.1)ăSitua iaăpersonalaăaăoperatorilorăeconomici,ăinclusivăcerin eleăreferitoareălaăînscriereaăină
registrulăcomer uluiăsauăalăprofesiei 

ni2.1.a)ăSitua iaăpersonalaăaăcandidatuluiăsauăofertantului: 

Ofertan ii,ăter iiăsus in toriăşiăsubcontractan iiăNUătrebuieăs ăseăreg seasc ăînăsitua iileăprev zuteă
laăart.ă164,165ăşiă167ădinăLegeaănr.ă98/2016. 
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ACăvaămen ionaă explicită obliga iaă complet riiă şiă prezent riiă ini ialeă aăDUAEădeă c treă
ofertan i/candida iă(inclusivăpentruăasocia i/subcontractan i/ter iăsus in tori)ăcaăprim ădovad ăaă
neîncadr riiăînăsitua iileădeăexcludereăşiăaăîndepliniriiăcerin elorădeăcapacitateă(ăseăvaăconsultaă
Ghidul de utilizare DUAE elaborat de ANAP disponibil la adresa nmnv.anap.gov.ro)) 

Informa iileăpeăcareăoperatoriiăeconomiciătrebuieăs ăleăprezinteăînăDEAUătrebuieăs ăfieă
clarăprecizateăînăprealabilădeăc treăautorit ileăcontractanteălaănivelulăfişeiădeădate, 

Ofertantulă clasată peă primulă locă dup ă aplicareaă criteriuluiă deă atribuire asupra ofertelor 

admisibileăfaceădovadaăneîncadr riiă înăsitua iileădeăexcludere,ăprinăprezentarea,ă laăsolicitareaă
AC,ădeăregul ăaăurm toarelorăinforma iiăşiădocumente: 

•ăcertificateăconstatatoareăprivindălipsaădatoriilorăcuăprivireălaăplataăimpozitelor, taxelor 

sauăaăcontribu iilorălaăbugetulăgeneralăconsolidată(bugetălocal,ăbugetădeăstatăetc.)ălaămomentulă
prezent rii; 

•ăcazierulăjudiciarăalăoperatoruluiăeconomicăşiăalămembrilorăorganuluiădeăadministrare,ădeă
conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de 

reprezentare,ă deă decizieă sauă deă controlă înă cadrulă acestuia,ă aşaă cumă rezult ă dină certificatulă
constatator emis de ONRC/ actul constitutiv; 

•ădup ăcaz,ădocumenteăprinăcareăseădemonstreaz ăfaptulăcaăoperatorul economic poate 

beneficiaă deă derog rileă prev zuteă laă art.ă 166ă alin.ă (2),ă art.ă 167ă alin.ă (2),ă art.ă 171ădinăLegeaă
98/2016ăprivindăachizi iileăpublice; 

•ăalteădocumenteăedificatoare,ădup ăcaz. 
Iăînăcazulăprocedurilorădesf şurateăînămaiămulteăetapeădocumenteleăjustificativeăseăsolicit ă

înainteădeătransmitereaăinvita iilorăpentruăetapaăaădouaăc treăcandida iiăselecta i. 
ACăvaămen ionaălaănivelulăacesteiăsec iuniănumeleăpersoanelorăceăde inăfunc iiădeădecizieă

dinăcadrulăautorit iiăcontractante,ăaăcelorăcuăputere de reprezentare din partea furnizorului de 

sen'iciiăauxiliareăprecumăşiăaăcelorăimplica iăînăprocedur ădinăparteaăacestuiaădinăurm ; 
Persoaneleăcuăfunc iiădeădecizieătrebuieăs ăfieăaceleaşiăcuăceleăcuprinseăînădeclara iaăataşat ă

documenta ieiădeăatribuire;ăLaănivelulădeclara ieiăautoritateaăcontractant ănuăvaăincludeănumeleă
şiădateleădeăidentificareăaleămembrilorăcomisieiădeăevaluareădecâtădac ărespectiviiăsuntăşiăfactoriă
de decizie. 

Declara iaă ataşat ă documenta ieiă deă atribuireă vacon inetoateă dateleă de identificare ale 

persoanelorăcuăfunc iiădeădecizie,ăaăcelorăcuăputereădeăreprezentareădinăparteaăfurnizoruluiădeă
serviciiă auxiliareă precumă şiă aă celoră implica iă înă procedur ă dină parteaă acestuiaă dină urm ă
referitoareă laănumeă şiă prenume,ădataă şiă loculănaşterii,ă domiciliul,ă codulănumericăpersonală şiă
func iaăpeăcareăoăde ineăprinăraportareălaăimplicareaăînăprocesulădeăachizi ieăpublic ; 

Aten ion riăspeciale: 
1.ă NedepunereaăDUAEă odat ă cuă ofertaă (inclusivă pentruă asociat/ter ă sus in tor)ă atrageă

respingerea 

  acesteia ca 

inacceptabil . 
2.ăNedepunereaăodat ăcuăoferta,ăaăDUAE,ăaăangajamentuluiăfermăalăter uluiăsus in torădină

careărezult ămodulăefectivăînăcareăseăvaămaterializaăsus inereaăacestuia,ăsauădup ăcaz,ăaăacorduluiă
de 

  subcontractareă şi/sauă aă acorduluiă deă asociere, atrage respingerea acesteia ca 

inacceptabil .ă 
ni2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale 

Informa iiăsiăformalit iănecesareăpentruăevaluareaărespect riiăcerin elorămen ionate: 
Autoritateaăcontractant ăareădreptulădeăaăsolicitaăoric ruiăoperatorăeconomicăs ăprezinteă

documenteă relevanteă careă s ă dovedeasc ă formaă deă înregistrareă şi,ă dup ă caz,ă deă atestareă oriă
apartenen ădinăpunctădeăvedereăprofesional,ăînăconformitateăcuăcerin eleălegaleădină araăînăcareă
este stabilit operatorul economic. 



Formulareaă cerin ei/condi ieiă nuă trebuieă s ă afectezeă competi ia,ă ciă doară s ă fac ă trimitereă laă
coresponden aădintreăcapacitateaădeăexercitareăprofesional ăşiăobiectulăprincipalăalăcontractului,ăf r ă
aăseăimpuneăanumiteăcoduriăCAENăşiăf r ăaălimitaăla codurileăCPVăataşateăobiectuluiădeăcontract;ă
Scopulăcerin eiăesteădeăaăconfirmaăc ăofertantulănuăseăafl ă înăniciunaădintreăsitua iileădeăanulareăaă
constituiriiă saleă precumă şiă faptulă c ă areă capacitateaă profesional ă deă aă realizaă activit ileă careă facă
obiectul contractului. 

Cerin aă seă aplic ă inclusivă pentruă subcontractan iă şi/sauă ter iă sus in toriă careă completeaz ă
informa iileăaferenteăsitua ieiălorălaănivelulăunuiăDUAEădistinct. 

Inăprocedurileădeăatribuireăaăcontractelorădeăachizi ieăpublic ădeăservicii,ăînăcazulăînăcareăesteă
necesarăcaăoperatoriiăeconomiciăs ăde in ăoăautoriza ieăspecial ,ăsauăs ăfieămembriăaiăuneiăanumiteă
organiza iiăpentruăaăputeaăprestaăsenă’iciileăînăcauz ăînăstatulădeăorigine,ăsauăs ăfieăînscrişiăînăregistreă
profesionale, autoritatea contractant ăareădreptulădeăaă soliciă taăacestoraă s ădemonstrezeăc ăde inăoă
astfelădeăautoriza ie/ăc ăsuntămembriăaiăuneiăastfelădeăorganiza ii/ăsuntăînscrişiăînăregistreăprofesionale. 

Dac ăseăimpuneăavizarea/atestarea/autorizareaăoperatoruluiăeconomic,ăaceastaătrebuieăs ăfieăînă
rela ieă direct ă cuă obiectulă principală ală contractuluiă /ă relevant ă scopuluiă urm rită prină încheiereaă
contractuluiădeăachizi ieăpublic . 

Spreăexemplu,ăînăcazulăînăcareăseăurm reşteărealizareaăuneiăcl diriă(sediuăadministrativ)ăînăcareă
p r iă aleă acesteiaă seă îmbin ă şiă formeaz ă ună totă indivizibil,ă obiectulă principală ală contractuluiă seă
analizeaz ăînăansamblulăs u,ăîntr-unămodăunitar,ăastfelăc ,ărealizareaăinstala iilorăelectriceănuăpoateăfiă
apreciat ă caă reprezentândă lucr riă preponderenteă pentruă careădevineănecesar ă solicitareaă atestatuluiă
emisădeăANREăpentruăexecutantulălucr rii,ăciăocazionale,ăceădecurgădinărealizareaăobiectulăprincipală
al contractului. 

Autoriz rileă/ăatest rileănecesareăpentruăprestareaă/executareaăunorăopera iuniăcareănuăconstituie 

obliga iaăcaracteristic ărezultat ădinăobiectulăprincipalăalăcontractului/scopulăurm ritădeăautoritateaă
contractant ,ă seă voră reg siă laă nivelulă propuneriiă tehnice,ă undeă ofertantulă urmeaz ă s ă prezinteă
informa iiă înă leg tur ă cuămodulă deă asigurareă aă execu ieiă tuturoră opera iuniloră înă conformitateă cuă
reglement rileălegaleăaplicabile. 

Autoritateaăcontractant ăvaăincludeăinforma iiăînăleg tur ăcuăposibilitateaăprezent riiădeăc treă
persoaneleăjuridiceăstr ine,ădeădocumenteăechivalente,ăemiseăînăconformitate cuălegisla iaăaplicabil ă
înă araădeăreziden ,ă(acoloăundeăesteăaplicabil).ă 

şănanciar  

ni2.2) Capacitatea economica si financiara 

Aten ie!ăInăcazulăaplic riiăproceduriiăsimplificateăNUăseăpotăsolicitaăcerin eăprivindăcapacitateaă
economic  

Atunciă cândă inten ioneaz ă s ă atribuieăunăcontractă deă achizi ieăpublic /acord-cadru pe loturi, 

autoritateaăcontractant ăaplic ăcerin eleăprivindăcapacitateaăprinăraportareălaăfiecareălotăînăparte.ă 
 

Informa iiă si/sauă nivel(uri)ăminim(e)ă
necesare pentru evaluareaă respect riiă
cerin elorămen ionate 

Modalitatea de indeplinire 

ACă vaă men ionaă explicită obliga iaă
complet riiăşiăprezent riiăini ialeăaăDUAEădeăc tre 

ofertan i/candida iă(inclusivăpentru 

asocia iă/subăcontractan iă/ter iăsus in tori)ăşiădeăaăindicaăanumite criterii de completare a DIJAE 

astfelăîncâtăs ăpoat ăfiăevitateăsitua iileădeărespingereăaăofertelorăpentruămotiveălegateădeăoăcompletareă
necorespunz toareăaăsec iunilor. 

Pentruăaăseăevitaăsarcinileăadministrativeăpentruăautorit ileăcontractanteăşi,ăeventual,ăindica iileă
contradictoriiădinădiferiteleădocumenteăaleăachizi iei,ăinforma iileăpeăcareăoperatoriiăeconomiciătrebuieă
s ă leăprezinteăînăDEAUăarătrebuiăs ăfieăclarăprecizateăînăprealabilădeăc treăautorit ileăcontractanteă
anun ulădeăparticipareăsauăprinătrimiteriălaăalteăp r iăaleădocumentelorăachizi iei,ăpeăcareăoperatoriiă
economiciătrebuieăs ăleăexaminezeăcuăaten ieăînăvedereaăparticip riiăacestoraăşiăeventualăaădepuneriiă
de oferte. 

Cifra de afaceri 
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Autoritateaăcontractant ăpoateăstabiliăunăanumit nivel minim al cifrei de afaceri anuale, 

inclusivă oă anumit ă cifr ă deă afaceriăminim ă înă domeniulă obiectuluiă contractuluiă deă achizi ieă
public ăsauăoămedieăaăcifreiădeăafaceriăpeăultimiiă3ăaniăfinanciariăanterioriăcareăîns ănuăpoateă
dep şiădublulăvaloriiăestimateăaăcontractuluiădeăachizi ieăpublic . 

Prinăexcep ie,ăcifraădeăafaceriăminim ăimpus ăoperatorilorăeconomiciăpoateădep şiălimitaă
prev zut ămaiăsusăînăcazuriă temeinicăjustificate,ăprecumăceleălegateădeăexisten aăunorăriscuriă
speciale aferente naturii lucr rilor,ăsenă’iciilorăsauăproduselorăcareăfacăobiectulăcontractuluiădeă
achizi ieă public /acordului-cadru.ă Autoritateaă contractant ă indic ă înă documenteleă achizi ieiă
principaleleămotiveăcareăjustific ăoăastfelădeăcerin . 

RECOMANDAM ca utilizarea acestei excep iiăs ăfieădeăstrict ăinterpretare,ăurmândăcaă
raportareaă s ă seă fac ă laă plafoaneă careă s ă fieă celămultă laă nivelă valorică egală cuă dublulă valoriiă
estimateăaăcontractuluiădeăachizi ieăpublic . 

Inăcazulăînăcareăurmeaz ăs ăfieăatribuiteăcontracteădeăachizi ii publiceăînăbazaăunuiăacord-

cadruăcuăreluareaăcompeti iei,ămediaăcifreiădeăafaceriăminimeăanualeăseăraporteaz ălaăvaloareaă
maxim ăanticipat ăaăcontractelorăsubsec\’enteăceăurmeaz ăs ăseăexecuteăînăacelaşiătimpăsau,ădac ă
aceastaănuăesteăcunoscut ,ălaăvaloareaăestimat ăaăacordului-cadru,ăînăcazăcontrarănivelulăcifreiă
deăafaceriăseăvaăraportaălaăcelămultăvaloareaăestimat ăaăceluiămaiămareăcontractăsubsecventăcareă
seăanticipeaz ăaăfăatribuităpeădurataăacordului-cadru. 

RECOMANDAMăca,ăînăcazulăacordurilor-cadru, regulaăgeneral ăs ăfieăcaănivelulăstabilită
pentruăcifraădeăafaceriăs ăseăraportezeălaăcelămultăvaloareaăestimat ăaăceluiămaiămareăcontractă
subsecventă careă seă anticipeaz ă aă fi  atribuit pe durata acordului-cadru,ă avândă înă vedereă c ă
situa iileă înă careă maiă multe contracte subsecventeă seă execut ă înă acelaşiă timp,ă sauă valoareaă
acestoraănuăseăcunoaşte,ătrebuieăs ăfieătratateăcaăexcep ii,ăfiindădeăstrict ăinterpretare. 

Autoritateaăcontractant ăpoateăstabiliăcerin eleăprivindănivelulăcifreiădeăafaceriăminimeă
anuale prinăraportareălaăgrupuriădeăloturi,ăînăcazulăînăcareăesteăpermis ăatribuireaămaiămultoră
loturiăaceluiaşiăofertant,ăiarăcontracteleăpentruăacesteaătrebuieăexecutateăînăacelaşiătimp. 

Seă vaă men ionaă clară dacaă seă solicitaă cifraă deă afaceriă global ă sauă cifraă de afaceriă înă
domeniulădeăactivitateăaferentăobiectuluiăcontractului,ăsauădup ăcaz,ădac ăseăsolicit ăamândou . 

Deăregul ,ăformulareaăcerin eiăînăleg tur ăcuăCIFRAăDEăAFACERIăseăvaăfaceăînăcorela ieă
cuăceaăANUALAăşiănuăceaăînădomeniulăaferentăobiectuluiăcontractului,ădatăfiindfaptulăc ăaceastă
dină urm ă esteă dificilă deă probată prină documenteă suportă edificatoare,ă facilă deă verificată
(facturile/extrase de cont nu pot constitui documente probante). 

NUăseăvaălimitaădocumentulăceăvaăfiăprezentată inăvedereaăîndeplinirii nivelului aferent 

cifreiădeăafaceriălaăsitua iiăfinanciareăanualeă(bilan ăcontabil)ăexistândăposibilitateaăprezent riiă
deădocumenteăechivalente,ăcumăarfi,ărapoarteădeăauditfinanciarăîntocmiteădeăentit iăspecializate,ă
sauăbalan eădeăverificareăasumateădeăoperatorulăeconomic,ă înăcazulă înăcareăsitua iileăaferenteă
anuluiăfinanciarăîncheiatănuăauăfostăînc ădefinitivateăconformăprevederilorălegisla ieiăincidenteă
înădomeniu; 

   Cifraă deă afaceriă seă poateă solicitaă pentruă celă multă ultimeleă treiă exerci iiă financiare 

disponibile,ăACămen ionândăexactăpentruăcareăexerci iiăfinanciareăseăvaăprezentaăcifraădeăafaceri. 
RECOMANDAMformulareaăcerin eiăprinăcorelareăcuăMEDIAăcifreiădeăafaceriăpeăultimiiă

3ăani,ăpentruăaănuărestrângeăaccesulălaăcompeti ie. 
   Pentru o evaluare unitaraăaămoduluiădeăîndeplinireăaăcerin ei,ăseăvaămen ionaăfaptulăc ă

pentruăcalcululăechivalen eiăseăvaăaplicaăcursulămediuăanualălei/valut ăcomunicatăfieădeăBNR,ă
(fieădeăBCE)ăpentruăfiecareăanăînăparteă(autoritatea 

contractantaăvaăalegeăunaădinăceleădou ăinstitu iiăpentruăreferin ).ă 
Asigurarea de risc profesional 

Ină cazulăcontractelorăavândăcaăobiectă senuciiădeăproiectare/audită financiar/ă consultan ă
financiar /dirigen ieă deă şantier/verificareă proiecteă tehnice/expertiz ă tehnic ă deă calitateă aă
proiectelor tehniceăsauăconstruc iilor/ă(cazulăachizi iilorădeăsenuciiăprestateădeăexper iăatesta i)ă
esteăîntemeiat ăsolicitareaăprezent riiădeăc treăofertantăaăpoli eiădeăasigurareădeăr spundereăcivil ă



profesional ,ăcuăvalabilitateăpeădurataăexercit riiăatribu iilorădinăcontract,ăfiindăreglementat ăprinăacteă
normative speciale. 

Nivelulăvaloricăimpusăpoli eiădeăasigurareăvaăfăpropor ionalăcuăefecteleădeănatur ăeconomic ă
rezultate din neîndeplinireaăsauăîndeplinireaănecorespunz toareăaăobliga iilorăcontractuale.ă 

Bonitate/acces la resurse 

        Nivelul minim impus pentru cash-flowă s ă fieă corelată cuă necesit ileă financiareă aleă
candidatului/ofertantuluiă pentruă demarareaă implement riiă contractului,ă pân ă laă realizareaă primeloră
pl i; 

Stabilireaăcerin eiă s ă fieăcorelat ăcuă condi iileădeăexecu ieăaăcontractuluiă şiăgraficulădeăpl i,ă
luândăînăconsiderareăposibilitateaăACădeăacordareăaăunuiăavans,ăsitua ieăînăcareănivelulăminimăimpusă
pentru cash-flowăvaăfiădiminuatăcorespunz tor,ăsauădup ăcaz,ăcerin aăvaăfiăeliminat ; 

Dac ăseă solicit ă accesă sauădisponibilădeă resurseă seăvaăsolicitaăpentruăperioadaădeă execu ieăaă
lucr riiăşiănuăseăvaălimitaălaăprezentareaădoarăaăunuiăanumitătipădeădocumenteă(ex.ănuăseăpoateălimitaă
laădeclara ieăbancar ).ăPerioadaăpentruăcareăseăvaăsolicitaăaccesul laădisponibilit iăseăvaăexprimaăînă
acelaşiămodăcaăşiădurataăcontractuluiă(ex.ăluni). 

Perioadaăpentruăcareăseăvaăsolicitaăaccesulălaădisponibilit iăseăvaăraportaălaăperioadaădeărealizareă
aăcontractuluiăşiănuălaăperioadaăceăcuprindeăşiăgaran iaăacordat ă(înăcazulăcontractelorăF1D1Că- s ănuă
cuprind ăşiăperioadaădeănotificareăaădefectelor)ă - (seăvaămen ionaădistinctă termenulădeăexecu ieădeă
perioadaădeăgaran ie/notificareădefecteăetc.). 

Formulaădup ăcareă seăvaă calculaă cash-flow-ul: (valoare estimata a contractului /perioada de 

derulare a contractului - f r ăaăseăluaăînăcalculăperioadaădeăgaran ie)xăperioadaăsolicitat ădeăa.cfiînă
cazul acordului- cadru cash-flow-ulăseăvaăraportaălaăvaloareaăşiădurataădeărealizareăaăceluiămaiămareă
contract subsec \ ’ent)ăDac ăse solicit ăcash-flow,ălaănivelulăfişeiădeădateătrebuieăs ăexisteăsumaăşiă
perioadaă pentruă careă seă solicit ,ă precumă şiă informa iiă referitoareă laă modalitateaă deă îndeplinireă aă
cerin ei,ărespectivădocumenteleărelevanteăcareăpotăfăindicateădeăofertantădreptăreferin eăînăDUAEă(spreă
exemplu:ă depoziteă bancare,ă accesă laă instrumenteă deă finan areă - linii de credit, rapoarte emise de 

institu iiăspecializateăprivindăîncadrareaăoperatoruluiăeconomicăîntr-oăclas ădeăbonitate,ăs.a.) 
RECOMANDAMăcaăperioadaăavut ăînăvedereălaăcalcularea valorii cash-flowăs ăfieădeămaximă

‘Aădinădurataădeăexecu ie. 
Al iăindicatoriăeconomico- financiari 

Inăcazulăsolicit riiăunorăindicatoriăeconomico-fmanciariă(spreăexemplu,ălichiditateăanual ),ăseă
vaă urm riă caă aceştiaă s ă fieă relevan iă ină raportă cu obiectulă contractuluiă ceă urmeaz ă s ă fieă atribuit,ă
respectivăs ăexisteăoăcorela ieăîntreăindicatorulăalesăşiărisculădeăneîndeplinireăaăcontractuluiă(dup ăcaz,ă
seăvaăprecizaăformulaămatematic ăprinăcareăseăcalculeaz ăindicatorulăeconomico-financiar). 

Ofertantulăclasatăpeăprimulălocădup ăaplicareaăcriteriuluiădeăatribuireăasupraăofertelorăadmisibileă
face dovada 

îndepliniriiăcerin elorăreferitoareălaăsitua iaăeconomic ăşiăfinanciar ,ădeăregul ,ăprinăprezentarea,ă
dup ăcaz,ăaăunoraăsauămaiămultoraădintreăurm toarelorăinforma iiăşiădocumente: 

a)ădeclara iiăsauăextraseăbancareăcorespunz toareăsau,ăacoloăundeăesteăcazul,ădovadaăasigur riiă
de risc profesional; 

b)ăprezentareaăsitua iilorăfinanciareăsauăaăextraselorădinăsitua iileă financiare,ă înăcazulă înăcareă
publicareaă situa iiloră financiareă esteă prev zut ă deă legisla iaă riiă înă careă esteă stabilită operatorulă
economic; 

c)ăoădeclara ieăprivindăcifraătotal ădeăafaceriăaăoperatoruluiăeconomicăşi,ăacoloăundeăesteăcazul,ă
cifra de afaceri din domeniul de activitate care face obiectul contractului, pentru cel mult ultimele trei 

exerci iiă financiareă disponibile,ă înă func ieă deă dataă înfiin riiă sauă începeriiă activit iiă operatoruluiă
economic,ăînăm suraăînăcareăinforma iileăprivindăcifreleădeăafaceriăsuntădisponibile. 

  Inăcazulăîn care,ădinămotiveăobiectiveăşiăjustificate,ăoperatorulăeconomicănuăesteăînăm sur ăs ă
prezinteăunaăsauămaiămulteădintreăinforma iileăşiădocumenteleăprev zuteămaiăsus,ăoperatorulăeconomică
esteăautorizatăs ăfac ădovadaăsitua ieiăsaleăeconomiceăşiăfinanciareăprin orice alt document pe care 

autoritatea contractant ă îlăconsider ăadecvată , înăcazulăprocedurilorădesf şurateăînămaiămulteăetapeă
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documenteleăjustificativeăseăsolicit ăînainteădeătransmitereaăinvita iilorăpentruăetapaăaădouaăc treă
candida iiăselecta i. 

Capacitateaă economic ă şiă financiar ă aă operatoruluiă economică poateă fiă sus inut ă înă
conformitate cu art.184 din Legea nr. 98/2016. 

Modalitateădeăîndeplinire:ăDIJAEăcompletatădeăofertantăînăcareăseăvorăincludeăinforma iileă
cuăprivireălaăexisten aăuneiăsus ineriădeăter ăparte,ăinclusivăm surileăavuteăînăvedereădeăacestaă
pentruăaăaccesaăînăoriceămomentăresurseleănecesare,ălaăcareăseăataşeaz ăDIJAEăşiăangajamentulă
fermă ală ter uluiă sus in tor/angajamenteleă fermeă aleă ter iloră sus in toriă dină trebuieă s ă rezulteă
modulăefectivăînăcareăter ul/ter iiăsus in toriăvorăasiguraăîndeplinireaăangajamentului. 

Prină angajamentulă ferm,ă ter ul/ter iiă confirm ă faptulă c ă va/voră sprijiniă ofertantulă înă
vedereaăîndepliniriiăobliga iilorăcontractuale,ăfieăprinăprecizareaămoduluiă înăcareăva/vor inter 

\>eniăconcretăpentruăaăduceălaăîndeplinireărespectiveleăobliga iiăpentruăcareăaăacordatăsus inerea,ă
fieăprinăindicareaăresurselorăfinanciareăpeăcareăleăvaăpuneălaădispozi ieăofertantuluiă(descriindă
modulăconcretăînăcareăvaărealizaăacestălucru). 

Conformăprevederilorăart.184ădinăLegeaănr.ă98/2016,ăprinăangajamentulăferm,ăter ul/ter iiă
seăva/vorăangajaăc ăva/vorăr spundeăînămodăsolidarăcuăofertantulăpentruăexecutareaăcontractuluiă
deăachizi ieăpublic .ăR spundereaăsolidar ăaăter ului/ter ilorăsus in tor/sus in toriăseăvaăangajaă
subă condi iaă neîndepliniriiă deă c treă acesta/aceştiaă aă obliga iiloră deă sus inereă asumateă prină
angajament. 

Autoritateaă contractant ă respingeă ter ulă sus in toră propusă dac ă acestaă nuă îndeplineşteă
cerin eleădeă calificareăprivindăcapacitateaă sauăseă încadreaz ăprintreămotiveleădeăexcludereă şiă
solicit ăcandidatului/ofertantuluiăoăsingur ădat ă- înlocuireaăacestuiaăşiăprezentareaăunuiăaltăter ,ă
cu respectarea principiului tratamentului egal. 

In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va 

prezentaăDIJAEăînăcareăvorăincludeăinforma iileăcuăprivireălaămodulădeăîndeplinireăaăcerin eloră
deăcapacitateăeconomic ăşiă'maneiar ăpropor ional cuăcotaădeăimplicareăînăexecutareaăviitoruluiă
contract.  

La solicitareaăautorit iiăcontractante,ădoarăofertantulăclasatăpeăprimulălocădup ăaplicareaă
criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta documente justificative ale 

asocia ilorăcareăprobeaz  îndeplinireaăcerin eiăprivindăcapacitateaăeconomic ăşiăfinanciar .ă 
 .a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala 

Aten ieă !ă Ină cazulă proceduriiă simplificateă seă potformulaă numaiă cerin eă referitoareă laă
experien aăsimilar ăl 

Atunciă cândă inten ioneaz ă s ă atribuieă ună contractă deă achizi ieă public /acord-cadru pe 

loturi,ăautoritateaăcontractant ăaplic ăcerin eleăprivindăcapacitateaăprinăraportareălaăfiecareălotăînă
parte. 

Caăoăcondi ieăpentruăposibilitateaăatribuiriiăcontractelorăceăfacăobiectulămaiămultorăloturiă
aceluiaşiăofertant,ăautoritateaăcontractant ăpoateăstabiliăcerin eleăprivindăresurseleătehniceăşi/sauă
profesionaleăprinăraportareălaăgrupuriădeăloturi,ăatunciăcândăutilizareaăacestorăresurseăînăcadrulă
contracteloră seă realizeaz ă simultană sauă facă imposibil ă alocareaă aceleiaşi/aceloră aşiă resurseă
pentru mai multe contracteăcareăseăexecut ăînăacelaşiătimp. 

Informa iiăsi/sauănivel(uri)ăminim(e)ănecesareăpentruăevaluareaăModalitateaădeăindeplinireă
respect riiă cerin elorămen ionateăACă vaămen ionaă explicită criteriileă de completare a DUAE 

astfelăîncâtăs ăpoat ăfiăevitate situa iileărespingeriiăofertelorăpentruăcriteriiădespreăcareăofertan iiă
nuăauăavutăcunoştin . 

Spreăexemplu:ăseăvaăindicaăfaptulăc ălaănivelulăDIJAEătrebuieăprecizateăinforma iiăcumăară
fi:ănum rulăşiădataăcontractuluiăinvocatădreptăexperien ăsimilar ,ăvaloarea,ăbeneficiarul,ădataăşiă
num rulă documentuluiă deă recep ie,ă precumă şiă pondereaă şi/sauă activit ileă pentruă careă aă fostă
responsabil. 

I.ăExperien aăsimilar : 



- oălist ăaălucr rilorărealizateăînăcursulăuneiăperioadeăcareăacoper ăcelămultăultimiiă5ăani,ăînso it ă
deăcertificateădeăbun ăexecu ieăpentruălucr rileăceleămaiăimportante;ăatunciăcândăesteănecesarăînăscopulă
asigur riiăunuiănivelăcorespunz torădeăconcuren ,ăautoritateaăcontractant ăpoateăstabiliăc ăsuntăluateă
înăconsiderareălucr riărelevanteărealizateăcuămaiămultădeă5ăaniăînăurm ; 

- listaăprincipaleloră livr riădeăproduseăefectuateăsauăaăprincipalelorăsennciiăprestateă înăcursulă
uneiăperioadeăcareăacoper ăcelămultăultimiiă3ăani,ăcuăindicareaăvalorilor,ădatelorăşiăaăbeneficiariloră
publiciă sauă priva i;ă atunciă cândă esteă necesară înă scopulă asigur riiă unuiă nivelă corespunz toră deă
concuren ,ă autoritateaă contractant ă poateă stabiliă c ă suntă luateă înă considerareă livr riă deă produseă
relevanteă efectuateă sauă senă ’iciiă relevanteă prestateă cuă maiă multă deă 3ă aniă înă urm ;ă Autoritatea 

contractant ănuăpoateăstabiliăcerin eăprivindănivelulăexperien eiăsimilareăprinăraportareălaăgrupuriădeă
loturi,ă chiară şiă înă cazulă înă careă esteă permis ă atribuireaă maiă multoră loturiă aceluiaşiă ofertantă iară
contractele pentru acestea trebuie executateăînăacelaşiătimp. 

Nivelulă cerin eiă nuă vaă dep şi,ă caă regul ă general ,ă valoareaă estimat /cantitateaă aferent ă
contractuluiăceăurmeaz ăaăfăatribuit; 

ACă vaă explicitaă similaritateaă activit iloră într-oă manier ă obiectiv ,ă careă s ă reflecteă
categoriile/tipurile de produse/senă’icii/ălucr riădeăoăcomplexitateăcomparabil ăcuăceleăceăfacăobiectulă
contractului,ăcuăîncadrareaăîntr- oădescriereămaiăgeneral ,ăsubăprincipiulă"cineăpoateămultăpoateăşiămaiă
pu ină” 

Seăvorăevitaă formul rileădeă tipulă"ofertantulăaăexecutat/prestată lucr ri/senă’iciiăsimilareăceloră
prev zuteăînăcontract...ă”ăsauăaăfurnizatăproduseăcareăseăîncadreaz ăînăcategoria/clasaăCPVXXXXX” 

Exemple: 

1.ă Contractă avândă caă obiectă - Asigurarea serviciilor de verificare si evaluare a cererilor de 

finan areăpentruăprogramul X; CPV asociat - Servicii de consultanta in management si servicii conexe. 

Formulareărestrictiv ăaăcerin ei:ăprezenta iăexperien ăinăactivit iădeăverificareăşiăevaluareăcereriă
deăfinan are; 

Bun ă practic :ă demonstra iă c ă a iă maiă prestată activit iă deă consultan /asisten ă tehnic ă ină
domeniulăacces riiăfinan rilorănerambursabileăsauăsimilareăacestora,ăcumăarăfiăasisten ătehnic ăină
evaluareaă proiectelor,ă asisten ă tehnic ă ină elaborareaă ghiduluiă solicitantuluiă pentruă programeleă
aferenteă implement riiă fonduriloră europeneă nerambursabile,ă asisten ă tehnic ă privindă elaborareaă
cererilorădeăfinan are,ăasisten ătehnic ăinăevaluareaăcererilorădeărambursareăşiăalteleăasemenea. 

2.ăContractăavândăcaăobiectă- lucr riădeăamenajareăparcareăauto. 
Formulare restrictiv ăaăcerin ei:ăprezenta iăexperien ăinăexecu iaădeălucr riădeăamenajareăparc riă

auto,ărespectivălucr riădeăterasamente,ăsuprastructur ,ămarcajeăşiăindicatoareăpentruăparc ri,ăre eleădeă
canalizareămeteoric . 

Bun ăpractic :ădemonstra iăexperien ăinăactivit iăavândăcaăobiectăamenajareaăteritoriului,ăsauă
lucr riădeăgeniuăcivil,ăcumăarăfiălucr riădeăconstruireăşi/sauădeămodernizareăşi/sauădeăreabilitareădeă
drumuriă şi/sauădeă str ziă şi/sauă lucr riă pentruă realizareaădeăparc riă similareădinăpunctădeăvedereă ală
complexit iiăcuăceaăcareăfaceăobiectulăachizi iei. 

ACăvaăaveaăînăvedereăca: 
FăCerin aăprivindăexperien aăsimilaraăformulat ălaănivelulăstrategieiădeăcontractareăs ăfieăredat ă

fidelăşiăconsecventăînăfişaădeădateă(înăsensulăargument rii) 
F Formulareaăcerin eiăs ăfieăunaăgeneral ăprinăraportareălaădomeniulăactivit iiăceăcaracterizeaz ă

obiectul principal al contractului. 

Exemplu:ăobiectăcontractă"Realizareăproiectătehnicăaferentăobiectivuluiădeăinvesti iiă- Reabilitare 

şiămodernizareădrumăjude eană" 
Seăpoateăsolicitaăexperien ăsimilar ăpentruăactivitateaădeăproiectareăprinăcontracteăceăauăavută

caă obiectă prestareaă deă senuciiă similare,ă respectivă senă ’iciiă deă proiectareă pentruă realizareaă deă
infrastructur ădeă transportă rutieră sauă infrastructur ă similar ă dinăpunctulădeăvedereăală complexit iiă
şi/sauă utilit ii,ă şiă nuă doară pentruă drumuriă jude eneă (serviciiă identiceă cuă celeă careă facă obiectulă
contractuluiăceăurmeaz ăaăfiăatribuit).ăPentruăexemplulădeămaiăsus,ăinfrastructuraăsimilar ădinăpunctulă
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de vedere al complexit iiăşi/sauăutilit ii,ăprinăaplicareaăprincipiuluiă"cineăpoateămaiămultăpoateă
şiămaiăpu ină",ăpoateăinclude,ăf r ăaăseălimitaăla: 

- infrastructuraăaeroportuar ă- cum ar f pistele de decolare-aterizareă(similareăcaăstructur ă
rutier ăşiăchiarăsuperioareădrumurilorăjude ene);ăsau 

- construc iiă hidrotehniceă - careă auă înă componen ă oă caleă deă comunica ieă deă tipulă
infrastructur ărutier ,ăcumăarăfiăbarajăhidrocentral ăcuăinfrastructur ărutier ăasociat ,ăurmândăaă
fiă luat ă înă considerareă dreptă experien ă similar ă activitateaă deă proiectareă aferent ă c iiă deă
comunica ieădeătipulăinfrastructuriiărutiere. 

Esteădispropor ionat ăsolicitareaăuneiăexperien eăsimilareăpentruătoateăactivit ileăcuprinseă
înăobiectulăcontractului,ărespectivăşiăpentruăactivit iăsecundarăe/accesorii/ăcuăpondereăvaloric ă
sc zut ăînăobiectulăcontractului. 

Autoritateaăcontractant ănuăpoateăsolicitaăîndeplinireaăcerin eiăprivindăexperien aăsimilar ă
prinăimpunereaăatâtăaăunuiănivelăvaloric,ăcâtăşiăaăunuiănivelăcantitativ,ăînăsitua iaăînăcareăprin 

acesteăniveluriăseăurm reşteăacelaşiălucru,ărespectivădescrierea,ădintr-oăsingur ăperspectiv ,ăaă
complexit iiă respectiveloră cerin e,ă raportată laă obiectulă contractuluiă deă achizi ieă public ă ceă
urmeaz ăaăfiăatribuit. 

Exempluăpractic ădefectuoas :ăUtilizareaăurm toareiăformul riăpentruăexprimareaăcerin eiă
minimeădeăcalificareăreferitoareălaăexperien aăînăimplementareăunorăcontracte/activit iăsimilare:ă
„Prezentareaăunuiăcontractădeălucr riăînăvaloareădeăminimumă,,X”ăleiălaănivelulăc ruiaăs ăseăfiă
realizat minimumă„ăY”ăkmăin2ătoneăetc.ă” 

Exemplulăbun ăpractic : 
Intr-oăprocedur ădeălicita ieădeschis ăderulat ăinăvedereaăatribuiriiăunuiăcontractădeălucr riă

avândăcaăobiectă"Construc ieădrumăexpresăîntreălocalit ileăAăşiăB,ăînălungimeădeă20ăkm,ăinclusivă
lucr riădeăart ă”,ăcuăoăvaloareăestimat ădeă100.000.000ălei,ăcerin aădeăcalificareăreferitoareălaă
experien aăsimilar ăvaăfiăconsiderat ăîndeplinit ădac ăofertantulăvaăfaceădovadaăc : 

- aă realizată înă ultimiiă 5ă ani,ă înă cadrulă aă maximumă 3ă contracte,ă lucr riă înă domeniul 

infrastructuriiădeătransportărutier,ăsauăinfrastructur ăsimilar ăd.p.d.văcomplexitateăşi/sauăutilitate,ă
înăvaloareădeăcelăpu ină100.000.000ălei,ăşi 

- aărealizatăînăultimiiă5ăaniăunăviaductărutierăsauădeătransportăferoviarădeăcelăpu ină100ămă
lungimeăînăcadrul unuia dintre aceste contracte. 

Not :ă Ină scopulă în elegeriiă exemplului,ă seă consider ă c ă urm toareleă premiseă descriuă
contextulăînăcareăseăîncadreaz ăspe a: 

- printreă lucr rileădeăart ăceăfacăobiectulăviitoruluiăcontractăseă includeăunăviaductăcuăoă
lungime de 200 m; 

- prină lucr riă înădomeniulă infrastructuriiădeă transportă rutier,ă sauă infrastructur ă similar ă
d.p.d.vă complexitateă şi/sauă utilitateă seă în elegeă lucr riă deă construc ie/modernizare/repara iiă
capitaleăaferenteăunorădrumuriăcareăseăîncadreaz ăcelăpu inăînăclasaăIIIădeăcomplexitateăconformă
normativuluiăînădomeniuă(undeăclasaăIăincludeănivelulădeăcomplexitateăcelămaiăridicat).ăInăclasaă
IIIă deă complexitateă seă încadreaz :ă drumuriă expresă şiă drumuriă na ionaleă europene,ă drumuriă
na ionaleăprincipale,ădrumuriăna ionaleăsecundare,ădrumuriăjude eneăcuădou ăbenziădeăcircula ie. 

!ă înă cazulă înă careă specificulă obiectuluiă contractuluiă creaz ă premiseleă uneiă concuren eă
reduse,ăavândăînăvedere 

complexitateaăactivit ilorăceătrebuieărealizateăşi/sauăfaptulăc ăatribuireaăseărealizeaz ălaă
intervalămariădeătimp,ăautoritateaăcontractant ăvaăaveaăînăînăvedereăluareaăînăconsiderareăaăuneiă
experien eăaăofertantului/candidatuluiăînăprestareaăunorăservicii/lucr riăsimilare,ărealizat ăcuămaiă
multădeă3/5ăaniăînăurm ,ăstabilindu-se perioadaădeăreferin ăînăfunc ieădeăspecificulăachizi iei. 

!ăFormulareaăcerin eiătrebuieăs ăpermit ăcomisieiădeăevaluareăs ăabordezeăcerin aăîntr-o 

manier ă facil ă şiă nerestrictiv ,ă respectivă s ă iaă înăcalculă toat ăvaloarea/cantitateaăprecizat ă înă
cadrul documentuluiăcareăconfirm ărecep ionareaărespectivelorăsenă’icii/lucr riăînăultimiiă3/5ăaniă
(dac ăacestaăesteăemisăînăperioadaădeăreferin ),ăînăcondi iileăînăcareăacesteaăsuntăintegrateăîntr-



ună livrabil/obiectădeăconstruc ieăcuăfunc ionalitateă independent ,ă f r ăaăeliminaădinăcalcul,ă înămodă
artificial,ăvalori/cantit iăaferenteălunilor/anilorăceănuăseăîncadreaz ăînăintenă’alulăurm rit. 

ExempluădeăaşaăNU: 
înăsitua iaăînăcareăcontracteleăauăfostăsemnateă/încheiateăşi/sauăînceputeăînăurm ăcuămaiămultădeă

5 ani, sau acesteaăseăafl ăînăcursădeăderulare,ăautoritateaăcontractant ăvaăluaăînăconsiderareălucr rileă
executateăsiăduseălaăbunăsfârsităînăperioadaăsolicitat . 

ExempluădeăaşaăDAă: 
Ofertantulătrebuieăsaăprezinteădovadaăfinaliz riiăînăultimiiă5ăaniădeălucr riăcumăar fi conform 

descrierii 

dateăpentruăîn elegereaăcerin ei,ăaşaăcumăs-aăar tatămaiăsus). 
A înă cazulă contracteloră deă lucr riă operatorulă economică clasată peă primulă locă dup ă aplicareaă

criteriuluiădeăatribuireăasupraăofertelorăadmisibileăfaceădovadaăîndepliniriiăcerin eiăprivindăexperien aă
similar ,ăprinăprezentareaădeăproceseăverbaleădeărecep ieăîntocmiteăînăcondi iileăactelorănormativeăcareă
reglementeaz ărecep iaălucr rilor,ărespectiv: 

- procesul-verbalădeărecep ieăfinal ă/procesul-verbalădeărecep ieălaăterminareaălucr riloră/procesă
verbalăpeăobiectăcareăs ăatesteăfaptulăc ălucr rileăauăfostăexecutateăînăconformitateăcuănormeleălegaleă
înădomeniuăşiăc ăauăfostăduseă laăbunăsfârşită şi/sauăalteădocumenteădinăcareăsaă reias :ăbeneficiarul,ă
cantitateaă (indicatoriă tehniciă ceă caracterizeaz ă obiectulă lucr rii),ă perioadaă (inclusivă dataă încheieriiă
contractului) siăloculăexecu ieiălucr rilor; 

Deăregul ,ădocumenteleăprinăcareăoperatoriiăeconomiciăpotăîndepliniăcerin aăprivindăexperien aă
similar ăsuntăurm toarele,ăf r ăaăseălimitaăla: 

- declara ieăprivindălistaăprincipalelorăproduseă/senă’iciiăprestateăînăultimiiă3 aniăînso it ,ădup ă
caz,ădeăanexaălaădeclara ieăpentruăfiecareădintreăcontracteleăprezentateăcaăexperien ăsimilar ; 

- certificate de predare-primire; 

- recomand ri: 
- procese-verbaleădeărecep ie; 
- certific riădeăbun ăexecu ie; 
- certificate constatatoare 

înă cazulă aplic riiă proceduriiă simplificate,ă operatorulă economică poateă s ă invoceă sus inereaă
unui/unor 

fer /ter iăpentruămaximumă50%ădinăcerin aăprivindăexperien aăsimilar ă 
Sistemelor de management si de trasabilitate 

Inăcazulă înăcareăesteă formulat ăoăcerin ă înă leg tur ăcuăm surileă implementateădeăoperatorulă
economicăprinăcareăacestaăgaranteaz ătrasabilitateaăproduselor,ăprobareaăexisten eiăacestoraăseăpoateă
faceă prină prezentareaă unoră listeă deă verificare/rapoarteă interne,ă cuprinzândă puncteleă deă controlă şiă
criteriileădeămonitorizareăaăproduselorăşiăproceselor,ăpeălan ulădeăaprovizonare,ă inclusivăînăceeaăceă
priveşteăsubăcontractan ii. 

Exempluă :ă înăcazulăachizi ieiădeăproduseăalimentareă (înăgenerală laăachizi ionareaădeăproduseă
perisabile) - se poate solicita 

prezentareaădoveziiădeăimplementareăaăunuiăsistemăinternădeăînregistrareăaădocumentelorăcareă
înso escă produseleă peă careă operatorulă economică leă distribuie,ă careă s ă includ ă informa iiă celă pu ină
referitoare la: 

A Identitatea fabricantului original; 

A Documenta iaădeătransport; 
AăDocumenteădeărecep ie; 
AăNum ruluiălotuluiăprodusuluiăacordatădeăfabricant; 
Aăînregistr rileăexpedieriiăşiădistribu iei; 
AăCertificateleădeăanaliz ăautentice,ăinclusivăceleăaleăproduc toruluiăoriginal; 
CăDataăexpir riiăprodusului. 
A Sec iuneaă „descriere”ă dină DUAEă trebuieă s ă fac ă referireă laă modulă concretă deă aplicareă aă

sistemeloră deă managementă şiă trasabilitate,ă cuă indicareaă clar ă aă eviden eloră ceă demonstreaz ă
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implementareaă şiămen inereaă utiliz riiă acestoră sistemeă dup ă cumă esteă aplicabil operatorului 

economicăparticipantălaăprocedur  

Calific rileăeduca ionaleăsiăprofesionale: 
Operatorulă economică precizeaz ă înă DUAEă informa iiă înă leg tur ă cuă calific rileă

educa ionaleă şiă profesionaleă aleă personaluluiă deă conducereă ală operatoruluiă economic,ă dac ă
acesteaănuăconstituieăfactoriădeăevaluare.ăOperatorulăeconomicăareădreptulăs ăinvoceăsus inereaă
unui/unoră ter /ter iă înă ceeaă ceă priveşteă îndeplinireaă criteriiloră referitoareă laă calific rileă
educa ionaleă şiă profesionaleă doară dac ă ter ulă vaă desf şuraă efectivă lucr rileă sauă senă ’iciileă înă
leg tur ăcuăcareăsuntănecesareărespectiveleăcalific ri. 

Perfec ion rileă form rileă profesionaleă trebuieă solicitateă înă corela ieă cuă
responsabilit ile/atribu iileă ceă decurgă dină activit ileă ceă facă obiectulă contractului,ă f r ă aă seă
impuneăunăanumitătipădeăcertificatăurmândăaăseăadmiteăşiăalteădocumenteăsuportăcaăalternativ ă
laăcertificatulăînăcauz ă(spreăexemplu,ădocumenteleăcareăsus inăoăexperien ăspecific ădobândit ă
înădomeniulădeăinteres), 

înăcazulăpersoanelorăresponsabile cu gestionarea contractului, cum ar fi coordonatorului 

echipei de proiectare, 

coordonator dez\!oltareăsoftware,ăreprezentantulăantreprenorului”,ă"responsabilăcalitate-

COă”ă”managerăcalitateă”,ă"responsabil/managerămediuă”: 
NăCerin eleăreferitoareălaăstudiileăşiă/sauăexperien aăgenerala,ăvorăfiărelevanteăînărealizareaă

coordon riiăşiăimplement riiăcontractului; 
NăExperien aăprofesional ăaăpersoanelorăresponsabileăpentruăgestionareaăcontractuluiăesteă

necesară s ă fieă înă corela ieă cuă cunoştin eleă acumulateă laă nivelulă uneiă organiza iiă înă ceeaă ceă
priveşteă îndeplinireaăuneiă func iiădeăcoordonare/conducereăaăactivit ilorăaferenteăorganiz riiă
procesuluiădeăimplementareăaăunuiăcontractă(f r ăaăindicaăfunc iaăde inut ). 

In cazul personalului ce va realiza efectiv activit ileăcontractuluiăceăurmeaz ăaăfiăatribuită
- expertul/exper ii-cheieă aă c rui/c roră calificare,ă experien ă profesional ă şi/sauă modă deă
organizareăpoateăreprezentaăunăavantajăcompetitivădeănatur ăaăinfluen aăînămodădirectăcalitateaă
execut riiă contractuluiă şi,ă prină urmare,ă valoareaă economic ă aă ofertei,ă ofertantulă urmeaz ă s ă
dovedeasc ămodulăînăcareădispuneădeăaceştiaălaănivelulăpropuneriiătehnice. 

Autoritateaăcontractant ăvaăformulaăcerin eăpentruăacestăpersonalălaănivelulăcaietuluiădeă
sarcini. 

In cadrul acesteiăcategoriiăseăincludăşiă tipurileădeăexper iăpentruăcare esteăimpus ,ăprină
legisla iaă deă proiect,ă exper iă tehnici,ă al iă specialiştiă atesta iă
AFER/ISCIR/ANRE/ANEVAR/ANCPI/CECAR/ CAFR/ MCPN, specialitate din domeniul 

obiectuluiăcontractuluiăceăurmeaz ăaă fiăatribuit,ăprezentareaăuneiăcertific riăspecifice,ăf r ădeă
careăaceştiaănuăauădreptulădeăaăexercitaăactivitateaăînăcauz ,ăînăacestăfelăfiindălega iăindisolubilă
de implementarea propriu - zis ăaărespectivuluiăcontractă(RTE,ădiriginteădeăşantier,ăverificatori. 

Operatorulăeconomicăclasatăpeăprimulălocădup ăaplicareaăcriteriuluiădeăatribuireăasupraă
oferteloră admisibileă faceă dovadaă îndepliniriiă criteriiloră privindă calific rileă educa ionaleă şiă
profesionale, prin prezentarea, la solicitarea AC, a unora sau mai multoraădintreăurm toareleă
informa iiăşiădocumente: 

3. CV-uri 

4.ăCertificate/atestate/autoriza ii 
5.ăfişeădeăpost/contractădeămunc  

6. alte documente similare. 

M surileădeămanagementădeămediu: 
Cerin eleăprivindăaplicareaăunorăm suriădeămanagementădeămediuăse vorăformulaăînăsensulă

prezent riiă proceduriloră specificeă deă lucruă aplicabileă activit iloră dină contract,ă pentruă
prevenirea,ăreducereaăşiăcompensareaăoric ruiăefectăadversăasupraămediuluiă(careădemonstreaz ă
gestionareaăexecut riiălucr rilor,ădeăexemplu,ăîn condi iiăcareăs ănuăpoluezeămediulăşiăcareăs ă
ecologizezeăzoneleădeălucruăconformăobliga iilorădin 



acordurile de mediu).  

Num rulămediuăanualădeăpersonal: 
Seăpoateă solicitaăoădeclara ieă cuăprivireă laănum rulămediuă anualădeăpersonală ală operatoruluiă

economicăcareăpresteaz ăsenă’iciiăoriăexecut ălucr riăşiănum rulăpersonaluluiădeăconducereădinăultimiiă
3 ani; 

NUăseăpotăsolicitaădeclara iiădetaliateăcuăprivireălaănumeleăşiăprenumeleăpersonalulămuncitorăsauă
personalului auxiliar. 

Utilaje,ăinstala iiăsiăechipamente tehnice 

Laăstabilireaăcerin eiăprivindăechipamenteleătehnice/ăutilajele/ăinstala iileăACăseăvaăraportaălaă
activit ileă/ălucr rileăspecialeăcareănecesit ăutilizareaăunorăanumiteăechipamenteătehniceăprinăprismaă
tehnologieiă specificeă aplicabil ă înă realizareaă obiectuluiă contractuluiă sauă dup ă caz,ă aă unoră condi iiă
impuseădeăamplasamentulălucr rii;ăFormulareaăcerin ei 

nuă trebuieă s ă conduc ă laă impunereaă caă echipamentele/utilajele/instala iileă s ă fieă înă dotareaă
proprieăaăofertan ilor,ăasigur ndu-se posibilit iăalternativeăprinăcareăseăpoateădemonstraăaccesulălaă
acesteaă(spreăexempluăînchiriere,ăcomodat,ăleasing,ăcontractăprest riăsenă’icii,ăcontractădeăfurnizareă
direct pe amplasament - înăcazulăunorămaterialeăcumăară_ăfiăbeton,ămixturiăasfaltice,ăetc.).   

Operatorulăeconomicăclasatăpeăprimulălocădup ăaplicareaăcriteriuluiădeăatribuireăasupraăoferteloră
admisibileă faceă dovadaă îndepliniriiă cerin eiă privindă dotareaă tehnic ă prină prezentareaă uneiă listeă aă
utilajelor,ă instala iiloră şi/sauă echipamenteloră tehniceă laă dispozi iaă acestuiaă peă durataă execut riiă
contractului,ăprecumăşiăaădocumentelorădeănaturaăcelorăprecizateălaăparagrafulăanterior. 

Nuăpotăfiăsolicitateădocumente,ădeătipul:ăautoriza iiădeămediuă/ăcertific riă/rapoarteădeăinspec ie,ă
înărela iaăcuăcerin aăreferitoareălaăutilaje/instala iiă/ăechipamente,ăavândăînăvedereăfaptulăc ăobliga iaă
deăde inereăaăacestorădocumenteăesteăînăsarcinaăexclusiv ăaăceluiăceăde ineărespectiveleăutilaje/instala iiă
/ 

echipamente,ăneintr ndăînăatribu iileăautorit iiăcontractante verificarea lor.  

Subcontractare 

Dac ăesteăaplicabil,ăofertan iiăincludăinforma iileăcuăprivireălaăsubăcontractan iăînăDIJAE. 
Inăcazulăînăcareăofertantulăutilizeaz ăcapacit ileăsubăcontractantului/ăsubăcontractan ilorăpentruă

aăîndepliniăcriteriileădeăcalificare,ăseăvaăprezentaăcâteăunăformularăDIJAEăseparatăpentruăfiecareădintreă
respectiviiăsubăcontractan i,ăcompletatăşiăsemnatăînămodăcorespunz torădeăc treăfiecareădintreăaceştia. 

Subăcontractan iiăprecizeaz ăînăDUAEăinforma iileăaferenteăcriteriilorădeăcalificare pe care le 

îndeplineşteă men ionândă num rulă şiă dataă contractului/acorduluiă deă subcontractareă pentruă parteaă
propus ăpentruăsubcontractare. 

Dac ăprinăsubăcontractantănuăseăîndeplineşteăoăcerin ădeăcalificare,ăatunciăacestaăvaăprezentaă
DUAEădoarăîn scopulădemonstr riiăneîncadr riiăînămotiveleădeăexcludere. 

Operatorulăeconomicăclasatăpeăprimulălocădup ăaplicareaăcriteriuluiădeăatribuireăasupraăoferteloră
admisibileăvaăfaceădovadaăîndepliniriiăcerin elorădeăcalificareăprinăsubăcontractan iăprinăprezentarea 

de documente justificative ale acestora, la solicitarea AC. 

Autoritateaăcontractant ăpoateărespingeăsubăcontractantulăpropusădac ăacestaănuă îndeplineşteă
cerin eleădeăcalificareăprivindăcapacitateaăsauăseăîncadreaz ăprintreămotiveleădeăexcludereăşiăsolicit ă
candidatului/ăofertantuluiăoăsingur ădat ă- înlocuireaăacestuiaăşiăprezentareaăunuiăaltăsubăcontractant. 

 Nuăseăacceptaăpreciz riălegateădeălimitareaăsubcontract riiălaănivelulăunuiăanumităprocentăNăNuă
se poate solicita legalizarea contractului de subcontractare. 

 Nuăseăpoateăinterziceădreptulădeăsubcontractare,ăcuăexcep iaăsitua iilorăînăcareăACăimpuneăcaă
anumiteăsarciniăesen ialeăaferenteăimplement riiăcontractuluiădeăsenă’icii/lucr ri,ăsauăaleăopera iuniloră
de amplasare /instalare ale celui de furnizare,ăs ăfieăexecutateădeăofertantăsauădup ăcaz,ădeăunămembruă
al asocierii. 

Eşantioane,ădescrieriăsauăfotografii 
Nuăesteăadmis ăcerin aăprezent riiădeămostreăreprezentândăprodusulăfinit/deăraft,ăfiindăadmiseă

doarăfotografiiăaleăacestoraăsau,ădup ăcaz,ăsolicitareaădeăeşantioane/materialeăcomponenteăaleăprodusulă
finit ce face obiectul contractului; AC se poate asigura cu privire la conformitatea produsului oferit 
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prinăpropunereaătehnic ,ăintroducândăînăcontractăcondi iiăspecialeădeărecep ie,ăinclusivămetodeă
de testare a produsului. 

Calitate înă cazulă înă careă produseleă sauă senă ’iciileă careă urmeaz ă s ă fieă furnizateă suntă
complexeăsau,ăcuăcaracterăexcep ional,ăsuntădestinateăunuiăscopăspecial,ăoperatorulăeconomică
poateă probaă îndeplinireaă cerin eloră privindă capacitateaă tehnic ă prină rezultateleă unuiă controlă
efectuatădeăautoritateaăcontractant ăsau,ăînănumeleăacesteia,ădeăunăorganismăoficialăcompetentă
dină araăînăcareăesteăstabilităoperatorulăeconomic,ăsubărezenă’aăacorduluiărespectivuluiăorganism,ă
careăvizeaz ăcapacit ileădeăproduc ieăaleăoperatoruluiăeconomicăcareăfurnizeaz ăproduseleăsauă
capacitateaă tehnic ă aă operatoruluiă economică careă presteaz ă senă ’iciileă şi,ă dac ă esteă necesar,ă
facilit ileădeă studiuăşiădeăcercetareă careă suntă laădispozi ia acestuiaă şiăm surileăde control al 

calit iiăpeăcareăacestaăurmeaz ăs ăleăaplice; 
Ină acestă scop,ă autoritateaă contractant ă informeaz ă înăprealabilă operatorulă economicăcuă

privireălaă:ăceăurmeaz ăs ăfieăsubiectădeăverificare cumăseăvaărealizaăaceast ăverificareă- termene, 

persoane implicate, mod de documentareăaăconstat rilor,ăetc,ăcareăsuntăconsecin eleăverific rii,ă
respectivăcândăseăconsider ăîndeplinit /neîndeplinit ăcerin aăautorit iiăcontractante. 

Dac ăseăsolicit ,ăcertificateăemiseădeăinstituteăoficialeăresponsabileăcuăcontrolulăcalit iiă
sauăorganismeăcuăcompeten eărecunoscute,ăcareăatest ăconformitateaăproduselorăcareăurmeaz ă
aăfiălivrate,ăidentificat ăînămodăclarăprinătrimitereălaăspecifica iiătehniceăsauăstandarde,ăautoritateaă
contractant ă vaă preciza specifica iile/standardele/reglement rileă subă careă exist ă obliga iaă
conform rii. 

Exempluă:ăContractăfurnizareărulmen iăvehiculeăferoviareămotoare 

Operatorii economici - persoaneăjuridiceăromaneăvorăfaceădovadaăde ineriiăcertificatuluiă
deăomologareătehnic ăpentruăprodusulăfurnizat /agrementului tehnic feroviar, eliberat /vizate de 

c treăAFERăînăconformitateăcuăcerin eleăOMTă290/2000,ăvalabileălaămomentulăprezent rii. 
Operatorii economici - persoaneăjuridiceăstr ine 

Certificate sau alte documente emise de organisme abilitate înăacestăsens,ăcareăs ăatesteă
conformitateaă produselor,ă respectivă Autoriza ieă dină araă deă origine,ă eliberat ă deă c treă
organismulă abilitată s ă emit ă astfelă deă autoriza ii,ă precumă şiă Agrementă Tehnică Feroviară
eliberat/vizatădeăAFER,ă înăconformitateăcuăcerin ele OATT 290/2000, valabile la momentul 

prezent riiă- pentru produsul furnizat, sau 

CertificatăCE/NNTR*ăeliberatădeăc treăorganismeleăabilitateăînăconformitateăcuăcerin eleă
HGă877/2010,ăvalabilălaămomentulăprezent riiă- pentru produsul furnizat. 

*)NNTR - reguliăna ionaleătehniceănoticateă 
Capacitateaă tehnic ă şi/sauă profesional ă aă operatoruluiă economică poateă fiă sus inut ă înă

conformitate cu art. 182 din Legea nr.98/2016. 

Modalitateădeăîndeplinire:ăDIJAEăcompletatădeăofertantăînăcareăseăvorăincludeăinforma iile 

cuăprivireălaăexisten aăuneiăsus ineriădeăter ăparte,ăinclusivăm surileăavuteăînăvedereădeăacestaă
pentruăaăaccesaăînăoriceămomentăresurseleănecesare,ălaăcareăseăataşeaz ăDIJAEăşiăangajamentulă
fermăaleă ter uluiă sus in tor/angajamenteleă fermeăaleă ter iloră sus in toriădină trebuieăs ă rezulteă
modulăefectivăînăcareăter ul/ter iiăsus in toriăvorăasiguraăîndeplinireaăangajamentului. 

Ter ul/ter iiă sus in toriă voră completaă DIJAEă cuă informa iiă privindă nivelulă loră deă
experien ,ăprinăraportareălaăcontracteleăexecutateăînătrecut,ăcorespunz torăsus ineriiăacordate. 

Prină angajamentulă ferm,ă ter ul/ter iiă confirm ă faptulă c ă va/voră sprijiniă ofertantulă înă
vedereaăîndepliniriiăobliga iilorăcontractuale,ăfieăprinăprecizareaămoduluiăînăcareăvaăintenă’eniă
concret, pentru a duce laăîndeplinireărespectiveleăactivit iăpentruăcareăaăacordatăsus inerea,ăfieă
prină indicareaă resurseloră tehniceăşiăprofesionaleăpeăcareă leăvaăpuneă laădispozi ieăofertantuluiă
(descriindămodulăconcretăînăcareăvaărealizaăacestălucru). 

Conform prevederilor art.184ădinăLegeaănr.ă98/2016,ăprinăangajamentulăferm,ăter ul/ter iiă
seăva/vorăangajaăc ăva/vorăr spundeăînămodăsolidarăcuăofertantulăpentruăexecutareaăcontractuluiă
deăachizi ieăpublic .ăR spundereaăsolidar ăaăter ului/ter ilorăsus in tor/sus in toriăseăvaăangaja 



subăcondi iaăneîndepliniriiădeăc treăacesta/aceştiaăaăobliga iilorădeăsus inereăasumateăprinăangajament. 
Autoritateaăcontractant ărespingeăter ulăsus in torăpropusădac ăacestaănuăîndeplineşteăcerin eleă

deă calificareă privindă capacitateaă sauă seă încadreaz ă printreă motiveleă deă excludereă şiă solicit ă
candidatuluiă /ofertantuluiă oă singur ă dat ă - înlocuireaă acestuiaă şiă prezentareaă unuiă altă ter ,ă cuă
respectarea principiului tratamentului egal. 

Laă solicitareaă autorit iiă contractante,ă doară ofertantulă clasată peă primulă locă dup ă aplicareaă
criteriuluiădeăatribuireăasupraăofertelorăadmisibileăvaăprezentaădocumenteăjustificativeăcareăprobeaz ă
îndeplinireaăcerin eiăprivindăcapacitateaătehnic ăşiăprofesional .ăă 

In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va 

prezentaăDIJAEăinăcareăvoră includeă informa iileăcuăprivireă laămodulădeă îndeplinireăaăcerin elorădeă
capacitateătehnic ăşiăprofesional ăpropor ionalăcuăcotaădeăimplicareăînăexecutareaăviitoruluiăcontract. 

Laăsolicitareaăautorit ii contractante,ădoarăofertantulăclasatăpeăloculăIăînăclasamentulăintermediară
întocmită laă finalizareaă evalu riiă oferteloră vaă prezentaă documenteă justificativeă aleă asocia iloră careă
probeaz ăîndeplinireaăcerin eiăprivindăcapacitateaătegnic ăşiăprofesional  

  .b.) Standarde de asigurare a calitatii 

Informa iiăsi/ăsauănivel(uri)ăminim(e)ănecesareăpentruăevaluareaărespect rii 
cerin elorămen ionateăStandardeădeămanagementădeăcalitateă/mediu 

Cerin eleă înă leg tur ă cuă respectareaă unuiă standardă deă managementă ală calit ii sau de 

managementădeămediuăseăvorăsolicitaăutilizândăoăformulareăcorect ăcumăarăfiă"dovadaăimplement riiă
sistemuluiă deă managementă ală calit ii/mediuluiă conformă SRă ENISOă 9001/SRă ISOă 14001,ă prină
prezentarea unor certificate valabile emise de organisme de certificareă acreditateă ”ă sauă alteă
probe/doveziăcareăconfirm ăasigurareaăunuiănivelăcorespunz torăală calit iiăpentruăcazurileă înăcareă
operatorul economic nu a avut acces la un certificat de calitate/mediu astfel cum a fost solicitat ori nu 

a avut posibilitatea de a-1ăob ineăînătermenulăstabilit. 
Formulareaă cerin eiă (maiă alesă înă situa iaă înă careă obiectulă contractuluiă esteă unulă complex,ă

cuprinzândădou ăsauămaiămulteăactivit iădistincte)ăs ăfieăclar ăşiăs ăasigureăposibilitateaăîndepliniriiă
prin raportare la domeniulăînăcareăseăîncadreaz ăactivitatea/activit ileăprincipal ă(e)ăceăfacăobiectulă
contractului,ăf r ăaăseăfaceăreferireăstrict ălaăunăanumităcodăCPVăsauăCAEN,ăavândăînăvedereăc ăesteă
vorbaădeăunăstandardădeăorganiza ieăşiănuăunulădeăprodus. 

Recomand măcaăformulareaăcerin elorăînăleg tur ăcuărespectareaăstandardelorădeăcalitate/mediuă
s ă seă realizezeă f r ăaăafectaăprincipiulăpropor ionalit ii,ă respectivăverificândă relevan aăacestoraă înă
raportăcuăscopulăurm rit.ă înă situa iaă înăcareăautoritateaăcontractant ă formuleaz ă înăcadrulăaceleiaşiă
proceduriădeăatribuireăşiăcerin eăprivindăaplicareaăunorăm suriădeămanagementădeămediu,ălaămomentulă
evalu riiăDUAE,ăacestaăvaăconsideraăîndeplinit ăcerin aăînăsitua iaăînăcareăoperatorulăeconomicăinvoc ă
de inereaăunuiăcertificat privind implementarea unui sistem de management al mediului (EMAS sau 

SR EN ISO 14001). 

Not : 
Autoritateaăcontractant ăpoateăalegeăs ă limitezeă informa iileă solicitateă laănivelulăDUAEă laăoă

singur ăîntrebareăDAăsauăNUprinăcareăofertan iiăconfirm ăc ăîndeplinescăcerin eleăprivindăcapacitateaă
şiănuăseăîncadreaz ăînăsitua iileădeăexcludere,ăcuăcondi iaăpreciz riiăacestuiăaspectăînăfişaădeădate. 

 2.4)ăContracteărezervateă(dup ăcaz)ădaă□ănuă□ă 
Contractulăesteărezervatăunorăateliereăprotejateă□ 

Contractul vaăfiăexecutatănumaiăinăcadrulăunorăprogrameădeăocupareaăfor eiădeămuncaă□ 

protejate 

Dac ăDA,ăACăvaăaveaăînăvedere:ă 
Modalitatea de indeplinire 

(1)ăUnit ileăprotejateăconformăLegiiănr.448/2006ăprivindăprotec iaăşiăpromovareaădrepturiloră
persoanelor cu handicapăcâtă şiă întreprinderileă socialeădeă inser ieăprev zuteădeăLegeaănr.ă219/2015ă
privindăeconomiaăsocial . 

Unit iăprotejateăpotăfi: 
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Agen iiă economiciă cuă personalitateă juridic ,ă indiferentă deă formaă deă organizareă şiă deă
proprietate,ăcareăauăcelăpu ină50%ădinănum rulădeăangaja iăpersoaneăcuăhandicapăîncadrateăcuă
contractă individualădeămunc ;ăSec ii,ăateliereăsauăalteăstructuriăf r ăpersonalitateăjuridic ădină
cadrulăagen ilorăeconomiciă sauădinăcadrulăorganiza iilorăneguvernamentale,ăcareăauăgestiuneă
proprie şiă celă pu ină 50%ă dină num rulă totală deă angaja iă persoaneă cuă handicapă încadrateă cuă
contractăindividualădeămunc ; 

Asocia iiă familiale,ă asocia iiă sauă funda iiă f r ă scopă lucrativ,ă constituiteă deă celă pu ină oă
persoan ăcuăhandicapă,ăprecumăşiăpersoanaăcuăhandicapăcareăesteăautorizat ,ăpotrivitălegii,ăs ă
desf şoareăactivit iăeconomiceăindependente,ăcuăcondi iaăachit riiăcontribu iilorădeăasigur riă
socialeăprev zuteădeălege;ăOrganiza iileăpersoanelorăcuăhandicapăcareădesf şoar ăşiăactivit iădeă
v nz ri/intermedieri, cuă condi iaă caă minimumă 75%>ă dină profitulă ob inută s ă fieă destinată
programeloră deă integrareă socioprofesional ă pentruă persoaneleă cuă handicapă dină organiza iileă
respective. 

OăNuă poateă fiă admis ă participareaă laă proceduraă deă atribuireă aă uneiă asocieriă dintreă ună
operatorăeconomicăşiăun 

atelierăprotejatăautorizatăînăcazulăînăcareăcontractulăesteărezenă’atădoarăatelierelorăprotejate. 
(2)ă întreprinderileă socialeă deă inser ieă auă caă scopă luptaă împotrivaă excluziunii,ă

discrimin rilorăşiăşomajuluiăprinăinser iaăsocioprofesional ăaăpersoanelorădefavorizate. 
Statutulădeăîntreprindereăsocial ădeăinser ieăseăcertific ăprinăacordareaăm rciiăsociale. 
Marcaăsocial ăcuprindeăcertificatulăcareăatest ăstatutulădeăîntreprindereăsocial ădeăinser ie,ă

cu o valabilitate de 3 ani de la data emiterii,ăprecumăşiăunăelementăspecificădeăidentitateăvizual ,ă
careăseăaplic ă înămodăobligatoriuăasupraăproduseloră realizateăsauăaă lucr rilorăexecutateăoriăaă
documentelorăcareădemonstreaz ăprestareaăunuiăsenă’iciu. 

(3) Operatori economici, cum ar fi persoaneă juridiceă f r ă scopă lucrativ,ă întreprinderiă
socialeăşiăunit iăprotejate,ăacreditateăcaăfurnizoriădeăsenă’iciiăsociale,ăfurnizoriăpubliciădeăsenă
’iciiă sociale,ă Iaă procedurileă deă atribuireă aă contracteloră deă achizi iiă publiceă avândă caă obiectă
exclusiv serviciileădeăs n tate,ăsocialeăşiăculturale. 

Durataămaxim ăaăacestorăcontracteădeăachizi ieăpublic ăesteădeă3ăani.ă 
 

II.3)ăCONDI IIăSPECIFICEăPENTRUăCONTRACTELEăDEăSERVICIIă 
3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii Daca da preciza iă

acteleădaă□ănuă□ăcuăputereădeălegeăsiăacteleăadministrativeăaplicabile:ăDup ăcaz,ămen iona iăcareă
profesieă(concursădeăsolu ii) 

daă□ănuă□ 

3.2)ă Persoaneleă juridiceă auă obliga iaă saă indiceă numeleă siă calific rileă profesionaleă aleă
membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective 

 

SEC IUNEAăIV:ăPROCEDURA 

IV. 1) PROCEDURA DE ATRIBUIRE   

IV.ă1.1)ăTipulăproceduriiăsiămodalitateaădeădesf şurare 

! La nivelul strategiei de contractare se va motiva alegerea procedurii, indiferent de 

proceduraăselectat . 
Inăsitua iaăînăcareăvaloareaăestimat ăesteăsubăpragulăprev zută laăart.ă7(5)ădinăLegeaănr.ă

98/2016,ăseăvaăprecizaăsitua iaăconcretaăcareăaădeterminatăselectareaăuneiăproceduriădeăatribuireă
înăloculăaplic riiăachizi ieiădirecteă(deăexemplu : existenta mai multor loturi care se atribuie in 

timpăsiăseăcumuleaz ăastfelăcaăvaloareaădeăla 

art.ă7(5)ăvaăfiădep şit ,ărealizareaăuneiăinvestitaăînăcondi iileăart.ă17ă(4)ădinăHGă395/2016,ă
organizareaăunuiăconcursădeăsolu ii). 

Motiva iileăacceler riiătrebuieăs ăfieărezonabileăşiăînăsus inereaăsitua ieiădeăurgen ăcareă
determinaăimposibilitateaărespect riiătermenelorălegaleăminime,ărespectivăs ănuăaib ălaăbaz ăoă
ac iune/inac iuneă aă autorit iiă contractante,ă urgen aă atribuiriiă contractuluiă trebuindă s ă fie 



determinat ă deă cauzeă externeă (anulareaă proceduriiă deă atribuireă dină cauzeă ceă nuă ină deă culpaăACă
/necesitateaăasigur riiăunorăactivit iăcuăimpactăsocialăcorelat ăcuăanulareaăproceduriiăini ialeă/ăapari iaă
apari iaă unoră acteă normativeă careă conducă laă obligativitatea achizi ion riiă urgenteă aă unoră
bunuri/servicii/lucr riăneprev zuteăînăplanulăanualăalăachizi iilorăpubliceăalăAC 

Not ă:ămotiva iileăacceler riiăseăvorăreg siăînăcadrulăsec iuniiăVI.ă3ă 
IV.ă1.1.ăa)ăModalitateaădeădesf şurareăaăproceduriiădeăatribuireăOfflineă□ăOnline 
□ 

 Ină derulareaă proceduriloră deă atribuire,ă regulaă general ă oă constituieă utilizareaă mijloaceloră
electronice. 

IV.l.l.b) Tipul procedurii  

             Licita ieădeschis ă□ 

oăLicita iaădeschis ăvaăfiăutilizat ăinăsitua iaăinăcare: 
- Caietul de sarciniăincludeăspecifica iiăceăsuntădefiniteăinămodăclar, 
- Termeniiăcontractualiăsuntăstabili iăinămodăclarăşiăcorela iăcuăcon inutulăcaietuluiădeăsarcini, 
- Poten ialiiăofertan iăpotăelaboraăoăofert ăclar ,ăîntrucâtăinforma iileăinlcuseăinădocumenta iaăde 

atribuireă permită oă identificareă clar ă aă efortuluiă necesară şiă aă costuriloră generateă deă implementareaă
contractului, 

- Valoareaăestimat ăpoateăfiăstabilit ăpeăbazaăinforma iilorădinăcaietulădeăsarciniăşiăaăcondi iiloră
contractuale; 

justificare pentru alegereaălicita ieiăaccelerateă:ăă 
Licita ieărestrâns ă□ 

Aplicareaăacesteiaă seă justific ă ină situa iaă inăcare,ă peă lâng ăcontextulădescrisă laăproceduraădeă
licita iaădeschis ,ăseăîntruneşteăşiăcondi iaădeămaiăjos,ăcoroborat ăcuăoăcapacitateăadministrativ ăsc zut ă
aăautorit iiăcontractante,ăProceduraăseăaplic ăatunciăcândăACăanticipeaz ăprezen aăunuiănum rămareă
deăoperatoriăeconomici,ăaspectăceătrebuieăgestionatăinăcondi iiădeăeficien ăsiăeficacitate,ăînăparalelăcuă
asigurareaăunuiănivelăcorespunz torăalăcompeti iei;ăproceduraăasigur ăoăeficientizareăaăprocesuluiădeă
evaluareă inăcadrulăautorit ilorăcontractanteăprinăselectareaădoarăaăacelorăoperatoriă economiciăcareă
de inăceaămaiăbun ăcapacitateăînăraportăcuăcriteriileădeăcalificareăstabilite. 

Licita ieărestrâns ăaccelerat ă□ 

justificareăpentruăalegereaălicita ieiărestrânseăaccelerateă 
Negociereăcompetitiv ă□ 

Inăcazulăachizi iilorăînăsectorulăclasicădevineănecesar ămotivareaăalegeriiăproceduriiădeănegociereă
competitiv ăprinădemonstrareaăîncadr riiăinăcircumstan eleăspecialeăprev zuteădeălege. 

Inăcazulăachizi iilorăsectorialeădevineănecesar ămotivareaăalegeriiăuneiăproceduriădeănegociereă
competitiv ăinăloculăuneiăproceduriădeălicita ieădeschis ,ăchiarădac ăambeleăreprezint ăregulaăgeneral ă
in conformitate cu prevederile legale,ădeoareceătrebuieăs ăexisteăoăcorela ieăcuăobiectulăcontractuluiă
ceăurmeaz ăaăfiăatribuit,ăprinăprismaăfaptuluiăc ăaspecteleădeăimplementareăaăcontractuluiătrebuieăs ăseă
preteze unui proces de negociere. 

Auăfostădejaăselecta iăcandida iădaă□ănuă□ 

Dacaă da,ă indica iă numeleă siă adresaă operatoriloră economiciă selecta iă dejaă ină sec iuneaăVI.ă 3)ă
Informa iiăsuplimentare 

Negociereăcompetitiv ăaccelerat ă□ 

justificare pentru alegerea negocierii accelerate:  

Dialogăcompetitivă□ 

Ină cazulă achizi iiloră ină sectorul clasic,ă motiva iileă privindă alegereaă proceduriiă deă dialogă
competitivătrebuieăs ăfieăsus inuteădeăcelăpu inăunaădinăcircumstan eleăprev zuteădeălege. 

Parteneriatăpentruăinovareă□ 

Parteneriatulăpentruăinovareăareădreptăscopăg sireaădeăsolu iiătehniceăşiăştiin ificeălaăproblemeă
de interes socio - economic,ă concretizateă ină tehnologii,ă produseă şiă senuciiă inovativeă realizateă ină
vedereaăintroduceriiăinăfabrica ie,ăşiănuăachizi ionareaădeăproduse/senă’iciiănoiă- ap ruteărecentăpeăpia ă
! 
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Procedur ăsimplificat ă□ 

□ Oăsingur ăetap ă»ă 
□ăMaiămulteăetape 
 

    Potrivităprevederilorăart.ă109ăalin.ă(1)ădinăH.G.ă394/2016ăşiăart.ă104ăalin.ă(1)ădinH.G.ă
395/2016, aplicarea procedurii simplificate prin mijloace electronice - oăsingur ăetap ă- devine 

deădreptăregul ăgeneral ,ăceaăderulat ăinămaiămulteăetape,ăreprezint ăoăsitua ieădeăexcep ieă(alin.ă
(2) al art. 109 din H.G. 394/2016, respectiv a alin. (2) al art. 104 din H.G. 395/2016) care 

necesit ă motivareaă alegerii,ă prină invocareaă unoră argumenteă ceă demonstreaz ă existen aă
circumstan elorămen ionateămaiă susă laă licita iaă restrâns ă şi/sauănegociereaăcompetitiv ,ădup ă
caz,ăcorespunz torăvarianteiădeăprocedur ăsimplificat ăaleas . 

Inăcazulăutiliz riiăvarianteiăină3ăetape,ăunăargumentăinăacestăsensăpoateăfiăşiăfaptulăc ăetapaă
final ădeălicita ieăelectronic ănuăesteăaplicabil ălaăproceduraăsimplificat . 

justificare pentru accelerarea procedurii:  

Concursădeăsolu iiă□ăDeschisă□ăRestrânsă□ 

Num rulădeăparticipan iăestimată□□□ăsauănum rulăminimă□□□ă/ănum rulămaximă□□□ 

Pentru aplicarea proceduriiădeăconcursădeăsolu iiăobiectulăconcursuluiă trebuieăs ă fieă ină
sferaădomeniuluiăamenaj riiăteritoriului,ăproiect riiăurbanisticeăşiăpeisagistice,ăalăarhitecturiiăsauă
alăprelucr riiădatelor; 

IV.ă1.2)ăLimitareaănum ruluiădeăoperatoriă economiciă invita iă s ăprezinteă oferteă sauă s ă
participe 

[licita ieărestrâns ăsiănegociereăcompetitiv ,ădialogăcompetitiv) 
Num rădeăoperatoriăeconomiciăpreconizată□□□ 

sauăNum răminimăpreconizată□□□ăsi,ădup ăcaz,ănum rămaximă□□□ 

Criteriiădeăpreselec ie 

! La nivelul strategiei deăcontractareăseăvorăreg siăşiămotiva iileăreferitoareălaăstabilireaă
criteriilorădeăselec ieă/metodologiaădeăpreselectare. 

Procesulădeăselec ieănuătrebuieăconfundatăcuăprocesulădeăstabilireăaăoferteiăcâştig toare,ă
iarăcriteriileădeăselec ieănuătrebuieăconfundateăcuăfactoriiădeăevaluareăpeăbazaăc roraăseăstabileşteă
ceaămaiăavantajoas ăofert ădinăpunctădeăvedereăeconomic.ăScopulăfinalăalăselec ieiăesteăacelaădeă
aăseălimitaăparticipareaălaăcompeti ieănumaiăpentruăaceiăoperatoriăeconomiciăconsidera iăaăfiăceiă
maiăcapabiliăs ăduc ălaăbunăsfârşităcontractul. 

Laăformulareaăcriteriilorădeăselec ieăseăvaăaveaăînăvedere: 
S ăfieăsolicitateăînăcontextulăverific riiăsitua ieiăeconomico-financiareăşi/sauăaăcapacit iiă

tehniceă şi/sauă profesionale,ă reprezentândă oă metod ă deă ierarhizareă aă candida iloră bazat ă peă
capacitateaăacestoraăînăraportăcuăcerin eleăminimeădeăcalificare; 

S ăfieăprev zut ăoămetodologieădeăpunctareăcareăs ăasigureăstabilireaăunuiăclasamentăală
candida ilorăînăfunc ieădeăpunctajulătotalărealizatăprinăraportare la nivelurile minime sau, dup 

caz,ănivelurileămaximeăstabiliteăpentruăfiecareădintreăcriteriileădeăselec ie. 
Dac ăaplicareaăcriteriilorădeăselec ieăseăfaceăprinăstabilireaăunorăponderi,ăacesteaăs ăfieă

stabiliteăînăraportăcuăimportan aăcriteriuluiădeăselec ieăînăcadrulăcelorădeăcapacitateăceăauăfostă
stabiliteădreptă relevanteăpentruărealizareaăobiectuluiăcontractului,ăurm rindu-se o corelare cu 

complexitateaăacestuiaădinăurm ; 
Not : 
Metodologiaădeăpunctareăpeăbazaăc reiaăseăvaărealizaăclasamentulăcandida ilor nu trebuie 

s ăcon in ăniveluriă/praguriăminimeăprestabiliteăfunc ieădeăcareăcandidatul/candida iiăurmeaz ă
s ăfieăselecta iă(cumăarăfiăspreăexemplu,ăcondi iaărealiz riiăunuiăpunctajădeăminimă70ădină100). 

Acesteă limit riă ină leg tur ă cuă realizareaă unuiă punctaj minim sunt adecvate in cazul 

criteriilor de atribuire, in cazul contractelor complexe cu nivel mare de specializare, ce se 

atribuieă prină proceduraă deă dialogă competitiv/negociereă competitiv ,ă cândă prină aplicareaă



factorilorădeă evaluareă seăurm reşteă reducereaă treptat ăaă solu iilorăprezentateăcareădeă încadreaz ă înă
condi iaăminim ădeăpunctaj. 

!ăDac ăACădoreşteăs ălimitezeănum rulădeăcandida iăselecta iăseăvaăcompletaărubricaăaferent ă
„Num răminimăpreconizată şi,ădup ăcaz,ănum rămaxim,,ă (!ăNr.ăminimăvaă fiănr. minimăprev zutădeă
legisla ie)ăşiăseăvorăcompletaăcriteriileădeăselec ieăşiămetodologiaădeăselectare.ă 

IV.ă1.3)ăReducereaănum ruluiădeăoperatoriă economiciă ină timpulănegocieriiă sauă ală dialoguluiă
(negociere, dialog competitiv) 

Aplicareaăuneiălicita iiăcareăsaăseăderulezeăinăetapeăsuccesiveăpentruăaădaă□ănuă□ 

reduceăprogresivănum rulăsolu iilorăcareătrebuieădiscutateăsauăalăofertelor 
care trebuie negociate   

 

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE /CRITERII DE EVALUARE A PROIECTELOR  
(concursădeăsolu ii) 
IV.2.1) Criteriiă deă atribuireă (dup ă caz,bifa iă rubricaă sauă

rubricileăcorespunz toareăsauăenumera iăcriteriileădeăatribuireă) 
 

□ăCelămaiămicăpre ă/celămaiămicăcost 

 

sau  

oă Celă maiă bună raportă calitate/pre ă oă Celă maiă bună raportă
calitate/cost Note: 

Criteriul "costulă celă maiă sc zut”ă trebuieă în elesă înă sensulă
costurilorăopera ionale,ădeămentenan ăşiăaăaltoraăasemeneaăceăfacă
parteădinăcostulăpeăîntreagaădurat ădeăvia ăaăobiectuluiăachizi iei.ă
Documenta iileă deă atribuireă careă con ină ună astfelă deă criteriuă deă
atribuireă voră con ine,ă deă asemenea,ă prevederiă clareă referitoareă laă
repereleă ceă intr ă înă calculareaă acestoră costuri,ă astfelă încâtă to iă
operatoriiă economiciă s ă aib ă aceeaşiă în elegereă aă moduluiă deă
formareăaăcosturilorăînăprocesulădeăelaborareăaăofertelor,ăcondi ie 

necesar ăpentruăcaăacesteaăs ăpoat ăfiăcomparate. 
Criteriul cel mai bun raport calitate-pret/calitate-cost - este 

oblisatoriuăaăfiăutilizatăînăcazulăcontractelorădeălucr riăsauăsendciiă
careăauăcaăobiectăpresta iiăintelectualeăsiăcareăpresupun 

 

activit iăcuănivelădeăcomplexitateăridicatăsauăaăcontracteloră
aferente infrastructurii de 

transport trans-europeanăsiădrumuriăjude ene. 
Dinăcategoriaăfactorilorădeăcalitateăceăpotăfiăutiliza iăînăcadrulă

contractelorăavândăcaăobiectăexecu iaălucr riloră(pe baza proiectului 

tehnică pusă laă dispozi iaă ofertan iloră deă autoritateaă contratant )ă
aferenteă achizi iiloră men ionateă laă parasrafulă anterioră seă distins:ă
termenulădeăexecu ieăsiăsarantiaălucr rii. 

Ină cazulă contracteloră deă lucr riă dină domeniulă electrică
/energetic/ă sauă lucr riloră aferenteă sistemelor/instala iiloră deă
epurare/evacuareă apeă uzateă laă nivelulă c roraă procurareaă
echipamentelor/componentaă tehnologic ă reprezint ă oă pondereă
semnificativ ăînărealizarea 
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obiectului contractului, factori de evaluare de tipul:ăgaran iaă
echipamenteloră şi/sauăgaran iaă lucr riloră - pot asigura un avantaj 

economicăcuăinfluen eăînăcosturileădeăfunc ionareăviitoare. 
Factoriiădeăevaluareătrebuieăs ăfieăasocia i: 
a)ăuneiăextinderiăaăcerin ei/cerin eiorăminimeăobligatoriiădină

caietulădeă sarcini,ă iarăaceast ăextindereă s ă reprezinteăoăcerin ă înă
plusăfa ădeăcerin aăminim ; 

b)ăunorăelementeă/ăangajamenteăcareădeşiănuăsuntăprev zuteă
caăfiindăcerin eăminimeăînăcaietul de sarcini, pot fi oferi asumate 

suplimentară şi/sauă auă ună impactă semnificativ asupra nivelului 

calitativ de executare a contractului; 

Ină cazulă presta iiloră intelectualeă (sennciiă deă proiectoră
e/asisten ătehnic /supervizare/consultan /informaticeă(dezvoltare 

software, proiectare sisteme informatice) /cercetare-dezvoltare) 

avândăunăgradădeăcomplexitateăridicată(peăcareăACăîlăvaăexplicitaălaă
nivelulăstrategieiădeăcontractare)ăseăvaăcnă’eaăînăvedereăcaăfactoriiă
deă evaluareă s ă fieă deă natur ă calitativ ,ă cumă ară fi:ă experien aă
exper iloră şiă metodologiaă deă prestareă aă serviciiloră în cadrul 

viitoruluiă contract,ă fiindă inadecvat ă utilizareaă concomitent ă cuă
aceştiaă şiă aă factoruluiă legată deă termenulă deă prestare,ă întrucâtă
impactulătermenelorăesteăluatăînăconsiderareăînăcadrulămetodologieiă
de prestare prin elaborarea planului Gantt, astfel c ăpoateădeterminaă
oă distorsionareă aă rezultatulă procedurii.ă Exper ii-cheie care prin 

ob inereaă uneiă certific riă ob ină implicită şiă competen eleă necesareă
desf şur riiăuneiăactivit iănuăpotăfiăutiliza iăcaăfactoriădeăevaluare,ă
avândăînăvedereăfaptulăc ,ăodat ăob inutăunănivelădeăcertificare,ăseă
apreciaz ăc ărezultateleăob inuteăînăurmaăpresta iilorăacestoraănuăpotă
fiă diferite,ă dină punctă deă vedereă calitativ,ă într-oă m sur ă
semnificativ . 

Algoritmulă deă punctareă aă echipeiă deă exper i,ă seă vaă aplicaă
individual, fiec ruiăexpertă/ăliderădeăechip ,ăînălimitaăunuiăpunctajă
maximăalocatăacestuiaăşiănuăprinăalocareaăunuiăpunctajăraportatălaă
întreagaă echip ă deă exper iă (num rulă acestoraă fiindă l sată laă
latitudineaăfiec ruiăofertant). 

NU vor fi utilizate metode de alocare a punctajuluiăavândălaă
baz ,ă spreă exemplu,ă mediaă aritmetic ă aă punctajeloră aferenteă
experien eiăspecificeăaătuturorăexper ilorăprezenta iăşi/sauănum rulă
exper iloră suplimentariă oferta iă avândă înă vedereă c ă nuă prezint ă
relevan ăînăraportăcuălaturaăcalitativ ăaăimplement riiăcontractului,ă
deoareceă nuă seă poateă stabiliă oă rela ieă direct ă deă cauzalitateă întreă
acesteăaspecteăşiărezultatulăcontractului,ăfaptădeănatur ăaădistorsionaă
rezultatulăcompeti iei. 

Indiferentă deă componen aă echipeiă deă implementareă aă
contractului/proiectului,ăseărecomand ăcaăACăs ăpunctezeăunănum ră
de maxim 5-7ă exper iă cheieă (principali)ă înă func ieă deă specificulă
activit ii,ă respectivă înă func ieă deă modulă înă careă seă acumuleaz ă
experien aă specific ă (prină trimitere,ă deă exemplu,ă laă num rulă
proiecteloră în careă auă desf şurată activit iă similare,ă alocareaă
punctajelorărealizându-se pe intervale). 

 



ACănuăvaăstabiliăcerin aăminim ăprivindăexperien aăexper iloră
prinăraportareăatâtălaănum rulădeăaniădeăexperien ăspecific ,ăcâtăşiă
laăcelăalăproiectelorăînăcareăauăfostăimplica i. 

□ă criteriileămen ionateă ină continuareă (criteriileă deă atribuireă
trebuie indicate impreuna cu ponderarea sau in ordine 

descresc toareă aă priorit ii,ă ină cazulă ină careă nuă seă poateă realizaă
ponderarea din motive demonstrabile) 

□ă criteriileă enun ateă ină caietulă deă sarcini,ă ină invita iaă deă aă
prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul 

descriptiv 

 

Criterii Pondere Intra in 

licita ie 
electronica/re 

ofertare 

SEAP 

1.  Nuă□ăDa 
Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul  

2. 1 Nuă□ăDa 
Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul  

3. 1 Nuă□ăDa 
Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul  
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(ă V")ă Intraă ină licita ieă electronicaă /ă reofertareă (ă fă )ă Directă
propor ională(ă%ă)ăInversăpropor ionalăPunctajămaximăcomponent 
tehnicaă□□□ 

 

rv.2.2)ăSeăvaăorganizaăoălicita ieăelectronicaădaă□ănuă□  

Dacaăda,ăinforma iiăsuplimentareădespreălicita iaăelectronicaă
(dup ăcaz) 

Seă voră cuprindeă informa iileă specificeă utiliz riiă licita ieiă
electronice referitoare la elementele ofertei care fac obiectul 

reofert rii,ă diferen eleă minimeă solicitateă noiloră oferteă (pasulă deă
licitare),ă informa iiă referitoareă laă procesulă licita ieiă electronice,ă
informa iileă careă voră fiă puseă laă dispozi ieă ofertan iloră înă cursulă
licita ieiăelectronice; 

Elementele ceă intr ă ină licita iaă electronic ă trebuieă s ă fieă
cuantificabile,ă respectivă s ă poat ă fiă exprimateă ină cifreă sauă ină
procente. 

Nota:ă NUă seă completeaz ă ină aceast ă sec iuneă preciz riă
referitoareălaăutilizareaălicita ieiăelectroniceăpentruăetapaădeăreluareă
a competi ieiă întreă semnatariiă acordului-cadru, ci la nivelul 

sec iuniiăII.ă1.4.ăşiăaăcaietuluiădeăsarcini. 
Esteă interzis ă utilizareaă licita ieiă electroniceă înă cazulă

contractelorăavândăcaăobiectăsenlciiăintelectualeăşi/sauălucr riăceăauă
incluse sendcii de proiectare,ădeoareceăpoateă fiă influen at ă laturaă
calitativ ăaăofertei; 

Aten ie! 
Ină leg tur ă cuă utilizareaă licita ieiă electroniceă înă cazulă

contracteloră deă execu ieă lucr riă recomand mă autorit iiă
contractanteăs ăprecizezeăînădocumenta iaădeăatribuireăelementeleă
deă pre ă asupraă c reiaă ofertantulă poateă inter\>eniă înă licita iaă
electronic ,ă deoareceă oă modificareă aă pre ului/tarifuluiă peă oraă deă
manoper ,ă valoareaă transportuluiă şi/sauă valoareaă consumuluiă peă
utilajă reprezint ă înă faptăoămodificareădeăofert ă tehnic ,ăsauăpoate 

conduceălaăînc lc riăaleăaltorăprevederiălegaleăincidente; 
Recomand m,ăînăacestăcontext,ăcaăelementeleădeăpre /tarifăceă

potăfaceăobiectulăreduceriiă înă licita iaăelectronic ăs ăfieădeănaturaă
cheltuieliloră aplicateă laă închidereaă devizuluiă lucr riiă (cheltuieli 

indirecte,ă profit)ă şi/sauă cheltuielileă cuă materialeleă (într-oă marj ă
rezonabil )ă iară laă achizi iaă deă produse,ă prină similaritate,ă cuă
diminuareaăadaosuluiăcomercialălaăcomercian i. 

 

IV.2.3.ă"Numeleăparticipan ilorădejaăselecta iă(inăcazulăunuiă
concurs deăsolu iiărestrâns)” 

 

 

IV.3)ăINFORMA IIăADMINISTRATIVE 

IV.3.1)ă Num ră deă referin aă atribuită dosaruluiă deă autoritateaă
contractantaă(dup ăcaz) 

 

  



IV.3.2)ăAnun uriă publicateă (anun ă publicat)ă anterioră privindă acelaşiă
contract Daca da, 

Anun ădeăinten ieă□ăAnun ădespreăprofilulăcump r toruluiă□ăNum rulă
anun uluiăin.rO: 

□ă□□□/Să□□□-□□□□□□□ădină□□/□□/□□□□ă(zzdl/aaaa)ăAlteăpublic riă
anterioareă(dup ăcaz) 

□ 

Num rulăanun uluiăin.rO:ă□□□□/Să□□□-□□□□□□□ădină□□/□□/□□□□ă
(zzdl/aaaa)ă Num rulă anun uluiă in.rO:ă □□□□/Să □□□-□□□□□□□ă dină
□□/□□/□□□□ă(zzdl/ăaaaa)ăAnun ădeăinten ie 

daă□ănuă□ 

Num rulăsiădataăpublic riiăinăSEAP 

!ăAten ion riăspecialeă- Bifareaăeronat ăaăop iuniiăAnun ădespreă_profilulăcump r toruluiă□ăpoateă
conduceălaănepublicareaăanun uluiădeăparticipareăinăJOUEă(indiferentădeăsitua iaăinăcareăpublicareaă
anun uluiăinăJOUEăesteăobligatorieăsauăreprezint ăoăop iuneăaăautorit iiăcontractante)ă.ăFormularulă
„Anun ădespreăprofilulăcump r torului”ănuăesteădisponibilăinăprezentăinăformatăelectronicăinăcadrulă
SEAP, nefiindăasigurat ăastfelătransmitereaăautomat ăaăacestuiaăc treăJOUEădeăc treăSEAP. 

IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de 

participare  

ES BG CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MI NE PL PT RO SK SL FI SV 

Altele: - 

Moneda in care se transmite oferta financiara (in cazul procedurilor Online sau offline cu etapa 

finala de L.E.  

IV.3.7)ăPerioadaăminimaăpeăparcursulăcareiaăofertantulătrebuieăsaăisiămen in ăofertaădurataăină
luni:ă□□□ăsauăinăzile:ă□□□ă(deălaătermenul limita de primire a ofertelor) 

Perioadaă minim ă pentruă valabilitateaă oferteiă seă vaă stabiliă av ndu-se in vedere capacitatea 

autorit iiă contractanteă deă aă derulaă proceduraă deă atribuire.ăValabilitateaă oferteiă trebuieă s ă acopereă
întreagaăperioad ădeătimpăîntreădataălimit ăpentruădepunereaăofertelorăşiădataăsemn riiăcontractului.ă
Seă vaă corelaă perioadaăminim ădeă valabilitateă aă garan ieiă deă participare.ă Seă vaă exprimaă înă aceeaşiă
unitate de timp ca perioada de valabilitate 

aăgaran ieiădeăparticipare.ă 
IV.3.8)ăRecompenseăsiăjuriuă(inăcazulăunuiăconcursădeăsolu ii)ă 
IV.3.8.1)ăSeăvaăacordaăunaăsauămaiămulteăprimeădaă□ 

Dacaăda,ănum rulăsiăvaloareaăprimelorăcareăurmeazaăsaăfieăacordateă(dup ăcaz) 
IV.3.8.2)ăDetaliiăprivindăpl ileăc treătotiăparticipan iiă(dup ăcaz) 

IV.3.8.3) Contracte atribuite in urma concursului: Contractele de servicii atribuite in urma 

concursuluiăvorăfiăatribuiteăcâştig toruluiăsauăunuiaădintreăcâştig toriiăconcursuluiădaă□ 

IV.3.8.4) Decizia juriului este obligatorie pentru autoritatea contractanta/entitatea contractanta 

daă□ 

IV.3.8.5)ăNumeleămembrilorăjuriuluiăselecta iă(dup ăcaz) 
IV.4. PREZENTAREA OFERTEI 

IV.4.1. Modul de prezentare a propurii 

tehnice      

Ină aceast ă sec iuneă seă prezint ă informa iileă referitoareă laă structuraă şiă con inutulă propunerii 

tehnice,ăînăscopulădeăaăpermiteăidentificareaăcuăuşurin ăaămoduluiăînăcareăseăvorăîndepliniăspecifica iileă
tehniceădinăcaietulădeăsarciniăînăimplementareaăcontractului.ăDup ăcaz,ăseăvorăindicaăformulareleăceă
trebuie completate. 

In cazul contracteloră deă lucr riă recomand mă caă propunereaă tehnic ă s ă cuprind ă celă pu ină
urm toarele: 

1.ăPrezentareaămoduluiădeărealizareăaălucr riloră(planulăpropus)ăprinăcareăofertantulăvaădescrieă: 
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a) abordarea din punct de vedere proces tehnologic (metodologia de execu ie)ă pentruă
realizareaălucr rilor; 

b)ăresurseă(personalăşiăinstala ii/echipamente) 
c)ăprogramulădeăexecu ieă(diagramaăGantt)ăpeăluniăcalendaristice,ălaănivelădeăcategorieădeă

lucr riă (deviz),ăcareă s ă ilustrezeăsuccesiuneaă tehnologic ădeă realizareăaă lucr rilor,ăordineaăşiă
derulareaăînătimpăaăactivit ilorăpeăcareăofertantulăpropuneăs ăleăîndeplineasc ăpentruărealizareaă
lucr rilor,ăînăspecial: 

Vălucr rileăpermanenteăşiătemporareăceăurmeaz ăs ăfieăexecutate,ă 
•Aăactivit ileădeăinterfa areăcuălucr rileăexistenteăşiăoperareaăacestora,ădup ăcază(dac ăesteă

inclus ăasemeneaăsolicitareăînăcaietulădeăsarcini); 
Aăsecven ierea,ăderulareaăînă timpăşiădurataătestelor,ăcuăeviden iereaăclar ăaăactivit iloră

incluseăînăproceseleădeăasigurare,ărespectivădeăcontrolăalăcalit ii,ăconformălegisla ieiăspecificeă
corespunz toareăobiectuluiăcontractului;ăAădenumireaăactivit ilorăşiăsub-activit ilorăaferente,ă
durataăacestora,ăcuăeviden iereaăpunctelorăcheieă(jaloanele)ăînăexecu iaăcontractului; 

A drumul critic clar identificatăînăplanificareaăactivit ilor. 
2.ă Listeleă cuă cantit ileă deă lucr ri,ă fişeleă tehniceă şiă formulareleă completateă conformă

caietuluiădeăsarcini,ăinclusivăpentruăorganizareaădeăşantier. 
3.ăExtraseleădeăresurseămateriale,ămanoper ,ăutilajăşiătransport; 
4. Declara iaăprivindătermenulădeăgaran ieăacordatălucr rilorăexecutate. 
5.ăPrezentareaămodalit iiădeăasigurareăaăaccesuluiălaăspecialiştiiănecesariăşiăobligatoriiăînă

vedereaă verific riiă niveluluiă deă calitateă corespunz toră cerin eloră fundamentaleă aplicabileă
lucr rilorăcuprinseăînăobiectulăcontractului,ăînăconformitateăcuăprevederileăLegiiă10/1995ăşiăaă
altor legi incidente. 

Seăvorărespectaăcondi iileădeămediu,ăsocialeăşiăcuăprivireălaărela iileădeămunc ăpeătoat ă
durataădeăîndeplinireăaăcontractuluiădeălucr ri.ăSeăvaăsolicitaăprezentareaăuneiădeclara iiăînăacestă
sens.ăInăcazulăuneiăasocieri,ăaceast ădeclara ieăvaăfiăasumat ădeăto iiămembriăasocierii. 

ACăvaăprecizaă informa iiădetaliateăprivindă reglement rileăcareă suntă înăvigoareă Iaănivelă
na ionalăşiăcareăseărefer ă laăcondi iileădeămunc ăşiăprotec iaămuncii,ăsecurit iiăşiăs n t iiă înă
munc ,ăprecumăşiăentit ileăjuridiceădeălaăcareăseăpotăob ine,ărespectiv,ăInspec iaăMunciiă- site-

ul: http://www.inspecttnun.ro/legislatie/legislatie.html. 

IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare  

Inăaceast ăsec iuneăseăvorăindicaăformulareleăceătrebuieăcompletateăsi/sauăalteăformulareă
ceăcon inădetaliereaăelementelorădeăpre /costăceăformeaz ăpropunerea financiara. 

!ă Autoritateaă contractant ă vaă precizaă detaliiă privindă modulă deă stabilireă aă oferteiă
câştig toareă potrivită criteriuluiă deă atribuireă stabilit.ă Ină func ieă deă elementeleă propuneriiă
financiareăcareăintennnăînăalgoritmulădeăcalculăprev zutăpentruăevaluareaăofertelor,ăinforma iileă
prezentateădeăfiecareăofertantăvorăasiguraăcalculareaăcorespunz toareăaăpunctajului,ă(dup ăcaz,ă
seăvorăfaceămen iuniăcuăprivireălaăcursulădeăreferin ăleu/euro). 

Nuă seă admită preciz riă deă natur ă aă limitaă valorică elementele propunerii financiare prin 

invocarea unor limite ale liniilor bugetare alocate proiectului. 

Lipsaăformularuluiădeăofert ăreprezint ălipsaăpropuneriiăfinanciare,ărespectivălipsaăactuluiă
juridică deă angajareă înă contract,ă ceeaă ceă atrageă încadrareaă oferteiă înă categoriaă oferteloră
inacceptabile. 

Laăelaborareaăpropuneriiăfinanciare,ăofertantulăvaăluaăînăcalculăeventualeleădeduceriădac ă
suntă subă efectulă unuiă legi,ă toateă cheltuielileă peă careă leă implic ă îndeplinireaă obliga iiloră
contractuale,ăprecumăşiămarja de profit. 

Ină cazulă contracteloră deă lucr ri,ă ofertantulă vaă include,ă înă cadrulă propuneriiă financiare,ă
orice costuri legate de: 

- execu iaăcategoriilorădeălucr riăprev zuteăînălisteleădeăcantit i,ăîntocmireaăinstruc iuniloră
deăîntre inereăşiăexploatare 

http://www.inspecttnun.ro/legislatie/legislatie.html


- protejareaămediului,ă conformănormeloră legale,ă precumăşiă celeă legateădeă refacereaă cadruluiă
naturalădup finalizareaălucr rilor 

- procurarea,ă transportul,ă depozitareaă şiă punereaă înă operaă aă materialeloră şiă echipamenteloră
necesareăfunc ionariiăobiectuluiăcontractului,ăconformăcerin elorăimpuseăprinăcaietulădeăsarcini. 

Propunereaăfinanciar ăvaăcon ine,ăpeălâng ăformularulădeăoferta,ăşiăcentralizatorulăcuălucr rileă
executateădeăasocia i,ăsubăcontractan i 

Ofertaăvaăcuprindeătoateăelementeleănecesareăcuantific riiăvaloriceăaălucr riloră: 
- centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv 

- centralizatorulăcheltuielilorăpeăcategoriiădeălucr ri,ăpeăobiecte 

- devizeleăofert ; 
- listaă cuă cantit iă deă utilajeă şiă echipamenteă tehnologice,ă inclusivă dot riă -fişeleă tehniceă aleă

utilajelor si echipamentelor tehnologice 

- listeleăcuăcantit iădeălucr riăpentruăconstruc iiăprovizoriiăorganizareădeăşantier. 
Note: 

Legisla iaănuămaiăspecific ăunăanumităprocentăcareăfaceăreferireălaăunăpre ăneobişnuitădeăsc zut! 
Comisia de evaluare are obliga iaădeăaăanalizaăfiecareăelementăînăparteădinăcadrulăpropuneriiă

financiare,ă înă vedereaă asigur riiă uneiă realit iă înă execu ie.ăAnalizaă seă efectueaz ă prină raportareă laă
articoleă şiă subă -articoleă aleă propuneriiă financiareă careă corespundă activit iloră propunerii tehnice, 

urm rindu-seădac ăacesteaăpotăfiărealizateăconformăcerin elorădeăcalitateăimpuseăprinăcaietulădeăsarcini,ă
înăcondi iileăpre urilorădeăpia ă(aşaăcum 

sunt reflectate de indici bursieri, statistici, etc.).  

IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei  

Pentruăaăputeaăparticipaălaăproceduraădeăatribuireădesf şurat ăintegralăprinămijloaceăelectroniceă
operatoriiă economiciă auă obliga iaă s ă seă înregistrezeă înă SistemulăElectronică alăAchizi iiloră Publiceă
(SEAP), conform Legii nr. 98/2016. 

ACăaccept ănumaiăoferteleădepuseăOnlineăînăSEAP.ăAdresaălaăcareăseădepuneăofertaăesteăwww.ă
e-licita ie.ăro. 

DIJAEăcompletatăcuă informa iileăaferenteăoperatoruluiăeconomicăparticipantă laăproceduraădeă
atribuire,ă propunereaă tehnic ă şiă propunereaă financiar ă voră fiă transmiseă înă format electronic /prin 

mijloaceăelectronice.ăNot : 
Autoritateaă contractant ă utilizeaz ă unaă dintreă op iunileă prev zuteă înă Notificareaă ANAPă nr.ă

237/2016ăreferitoareălaămodulăînăcareăpoateăfiăgeneratăDIJAE,ăînăvedereaăataş riiăacestuia,ăcompletată
înăcorela ieăcuăcerin eleădinăfişaădeădateăaăachizi iei,ăcaăparteăaădocumenta ieiădeăatribuire,ăindicând,ă
totodat ,ăoperatorilorăeconomiciămodulăînăcareătrebuieăaccesatăşiăcompletat. 

Documenteleă precizateă maiă sus,ă respectivă fişiereleă careă voră fiă înc rcateă înă SEAPă deă c tre 

ofertant,ă voră fiă semnateă cuă semn tur ă electronic ă extins ă aă reprezentantuluiă legal/împuternicită ală
operatoruluiăeconomicăînăfunc ieădeăcalitateaăacestuiaă- asociat/ter /subcontractant. 

Formularulădeăcontractăseăvaădepuneăînso itădeăeventualeăpropuneriădeămodificare a clauzelor 

contractualeăspecifice,ăpropuneriăcareăseăvorăacceptaănumaiăînăm suraăînăcareăacesteaănuăvorăfiăînămodă
evident,ădezavantajoaseăpentruăautoritateaăcontractant . 

!ăPre ulăseăcripteaz ,ăiarădocumenteleăceăcon inăelementeădeăpre ăseăsemnaleaz ă 
corespunz tor. 
  

SEC IUNEAăVI:ăINFORMA IIăSUPLIMENTARE 

VI.ă1)ăCONTRACTULăESTEăPERIODICă(dup ăcaz)ădaă□ănuă□ 

Dacaăda,ăpreciza iăperioadeleăestimateădeăpublicareăaăanun urilor 
viitoare: 

VL2)ăContractul/Concursulăseăînscrieăintr-un proiect/program finan atădinăfonduriăcomunitareă
daă□ănuă□ 

Daca da, trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):   

Tipulădeăfinan are: 
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Cofmantareă□ 

Crediteăexterneăcuăgaran iaăstatuluiă□ 

Fonduriă europeneă □ă Dacaă da,ă numeleă fonduluiă (seă vaă selectaă obligatoriuă dină lista 

disponibila) 

Alteăfonduri.ă□ 

Principalele programe pentru perioada de programare 2014-2020: 

1.ăProgramulăOpera ionalăAsisten ăTehnic  

2.ăProgramulăOpera ionalăCompetitivitate 
3.ăProgramulăOpera ionalăCapacitateăAdministrativ  

4.ăProgramulăOpera ional Capital Uman 

5.ăProgramăOpera ionalăInfrastructurăMare 

6.ăProgramulăOpera ionalăRegional 
7.ăProgramuluiăNa ionalădeăDezvoltareăRural  

8.ăProgramulăOpera ionalăpentruăPescuităşiăAfaceriăMaritime 

9. Altele - ProgramulăOpera ionalăAjutorareaăPersoanelorăDefavorizate. etc. 

Aten ie! 
!ăInforma iileăcompletateălaăaceast ăsec iuneăseăvorăcorelaăcuăinforma iileădeălaăsec iuneaă

III.ă1.2)ăPrincipaleleămodalit iădeăfinan areăşiăplat ăşi/sauătrimitereălaădispozi iileărelevante. 
!ăDac ăcontractulăesteăcofman atădin fonduri comunitare se va bifa obligatoriu DA " la 

rubricaă„ăContractulăse_ăînscrieăintr-unăvroiect/vrogramăfinan atădinăfonduriăcomunitareă"ăşiănuă
seăvaăbifaă“cofinan areăă 

 

VL3)ăALTEăINFORMA II (dup ăcaz) 
Interac iuneaăcuăofertan ii,ărespectivăprocesulădeăevaluareăaăofertelorăseăvaădesf şuraădup ă

urm toareleăreguli:ăAăPentruăvizualizareaădocumenta ieiădeăatribuireăînc rcateăînăSEAP,ăesteă
necesară caăoperatoriiă economiciă s ăde in /instalezeăpeă sta iaădeă lucru,ă aplica iaă careăpermiteă
verificareaăsemn turiiăelectroniceăşiăvizualizareaădocumentelorăsemnateăelectronică(disponibileă
pe site-urileăfurnizorilorădeăsemn tur ăelectronic ); 

Pentruătransmitereaăsolicit rilorădeăclarific riăprivindădocumenta iaădeăatribuire,ăoperatoriiă
economiciă seă voră înregistraă înă SEAP (www.e-licitatie.ro) ca operator economic conform 

prevederiloră art.5ă alin.(l)ă dinăH.G.ă nr.395/2016ă şiă voră transmiteă solicit rileă avandă înă vedereă
termeneleădeăr spunsăaleăautorit iiăcontractanteăprev zuteălaăart.160-161 din Legea nr.98/2016. 

Inăaten iaăautorit iiăcontractanteă! 
Recomand mă consultareaă Notific riiă ANă APă nr.ă 247/06.09.2016ă (transmis ă şiă

operatorilor economici sub nr. 253/06.09.2016) cu privire la modalitatea de transmitere a 

solicit riloră deă clarific riă şiă aă informa iiloră suplimentareă laă documenta iileă deă atribuireă
/r spunsurileăformulateăînăcazulădesf şur riiăprocedurilorădeăatribuireăaăcontractelorădeăachizi ie. 

Inăurmaăfinaliz riiăfiec reiaădintreăfazeleădeăverificare,ăautoritatea/entitatea contractanta 

comunic ă fiec ruiăofertantăceăaă fostă respinsămotiveleăcareăauăstată laăbazaăacesteiădecizii,ă iară
celorlal iă faptulă c ă seă treceă laă fazaă urm toareă deă verificare,ă cuă respectareaă prevederiloră
CapitoluluiăIV,ăSec iuneaăaă13-a din legea nr. 98/2016/ Capitolului V. Orice COMUNICARE, 

solicitare, informare, notificare si altele asemenea, sunt transmise in scris, PRIN MlJIOACE 

EIECTRONICEăDEăCOMUNICAREăsau,ăcaăexcep ie,ăprinăalteămijloaceădecâtăceleăelectronice. 
Deşiă sistemulă permiteă înă prezentă numaiă posibilitateaă deă aă bifaă „ă +ă "ă sauă „ă -„ă ,ă exist ă

posibilitateaă deă aă introduceă înă SEAPă laă sec iunea,,ă întreb ri"ă documentulă avândă titluă deă
Comunicareă sauă s ă ataşezeă ună documentă înă SEAP,ă laă sec iuneaă DOCUMENTA IE,ă
CEARIF1CARIăŞlăDECIZII,ăînăcareăs ăprecizezeărespectiveleăinforma ii.ăPentruătransmitereaă
comunic riiăofertantului/participantuluiălaăprocedur ăaărezultatuluiăevalu riiăfazeiăprecumăşiăaă
motiveloră deă respingere,ă autoritatea/entitateaă contractant ă vaă procedaă laă accesareaă sec iuniiă
„întreb riă dină detaliul anun uluiă deă participare/anun uluiă simplificată şiă laă înc rcareaă
documentului,ăsemnatăcuăsemn tur ăelectronic ăextins ăbazat ăpeăcertificatăcalificat,ă intitulată

http://www.e-licitatie.ro/


„Rezultatulăfazeiădeăevaluareă",ăprinăcareăseăaducălaăcunoştin ăofertantuluiămotiveleărespingerii,ăşiă
prevederile legale asociate acestora. Ulterior, pentru 

!ă Seă vaă aveaă înă vedereă înc rcareaă tuturoră documenteloră aferenteă documenta ieiă transmise,ă
semnateăcuăsemn tur  

electronic ă extins ,ă bazat ă peă ună certificată calificat,ă eliberată deă ună furnizoră deă senncii de 

certificare acreditat; ! 

Dimensiuneaămaxim ăpermis ăaăfişierelorăînc rcateăSEAPăesteădeămax.40Mb,ănum rulăacestoraă
fiind nelimitat  

VI.4) CAI DE ATAC 

Subăsanc iuneaărespingeriiăcontesta ieiăcaăinadmisibil ,ăînainteădeăaăseăadresaăConsiliuluiăsau 

Instan eiădeăjudecat ăcompetente,ăpersoanaăcareăseăconsider ăv t mat ăareăOBLIGAă 1Aăs ănotificeă
autoritateaăcontractant ăcuăprivireălaăsolicitareaădeăremediereăînătotăsauăînăparteăaăpretinseiăînc lc ri 

Preciz riăprivindă termenulă (termenele)ăpentruăprocedurile de contestare: art. 8 din Legea nr. 

101/2016privindăremediileăşiăc ileădeăatacăînămaterieădeăatribuireăaăcontractelorădeăachizi ieăpublic ,ă
aăcontractelorăsectorialeăşiăaăcontractelorădeăconcesiuneădeălucr riăşiăconcesiuneădeăservicii,ăprecumă
şiăpentruăorganizareaăşiăfunc ionareaăConsiliuluiăNa ionalădeăSolu ionareăaăContesta iilor 

Persoanaăcareăseăconsider ăv t mat ădeăr spunsulăprimitălaănotificareaăprealabil ăsauăcareănuăaă
primită niciună r spunsă înă termenădeă3ă zile,ă calculată începândăcuăziuaăurm toareăprimiriiă notific riiă
prealabile,ăprecumăşiăoricareăpersoan ăcareăseăconsider ăv t mat ădeăm surileădeăremediereăadoptateă
deă autoritateaă contractant ă poateă sesizaă CNSC/Instan aă înă vedereaă anul riiă actuluiă autorit iiă
contractante,ăoblig riiăacesteiaălaăemitereaăunuiăactăsauălaăadoptareaădeăm suriădeăremediere,ăprecumă
şiăpentruărecunoaştereaădreptuluiăpretinsăsauăaăinteresuluiălegitim,ăînătermenăde: 

a)ă10ăzile,ăînăcazulăînăcareăvaloareaăestimat ăaăproceduriiădeăachizi ieăpublic ,ăachizi ieăsectorial ă
sau deăconcesiuneăesteăegal ăsauămaiămareădecâtăpragurileăvaloriceăînăraportăcuăcareăesteăobligatorieă
transmitereaăspreăpublicareăc treăJurnalulăOficialăalăUniuniiăEuropeneăaăanun urilorădeăparticipare,ă
potrivită legisla ieiăprivindăachizi iileăpublice,ă legisla ieiăprivindăachizi iileă sectorialeă sauă legisla ieiă
privindăconcesiunileădeălucr riăşiăconcesiunileădeăservicii,ădup ăcaz; 

b)ă5ăzile,ăînăcazulăînăcareăvaloareaăestimat ăaăproceduriiădeăachizi ieăpublic ,ăachizi ieăsectorial ă
sauădeăconcesiuneăesteămaiămic  decâtăpragurileăvaloriceăînăraportăcuăcareăesteăobligatorieătransmitereaă
spreă publicareă c treă Jurnalulă Oficială ală Uniuniiă Europeneă aă anun uriloră deă participare,ă potrivită
legisla ieiăprivindă achizi iileăpublice,ă legisla ieiăprivindăachizi iileă sectorialeă sauă legisla ieiăprivindă
concesiunileădeălucr riăşiăconcesiunileădeăservicii,ădup ăcaz. 

Termenulădeăcontestareăseăcalculeaz ădup ăcumăurmeaz : 
a)ăîncepândăcuăziuaăurm toareălu riiălaăcunoştin ăaăr spunsuluiăautorit iiăcontractanteăînăsensulă

c ănuăurmeaz ăs ărevoceăacteleăemiseăsauăs ăadopteăm suriădeăremediere; 
b)ăîncepândăcuăziuaăurm toareăîmpliniriiătermenuluiădeă3ăzile,ăcândăautoritateaăcontractant ănuă

aătransmisăunăr spuns; 
c)ăîncepândăcuăziuaăurm toareăîmpliniriiă termenuluiădeă7zile,ăcândăautoritateaăcontractant ăaă

transmisăunăr spunsăînăsensulăc ăurmeaz ăs ăadopteăm suriădeăremediere. 
VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac 

Denumire oficiala: 

Adresa: 

Localitate: Cod postai: Tara: 

E-mail: Telefon:  

Adresa 

Internet (URL) 

Fax:  

Organismul competentăpentruăprocedurileădeămediereă(dup ăcaz) 
Denumire oficiala: 

Adresa: 

Localitate: Cod postai: Tara: 

E-mail: Telefon:  
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Adresa 

Internet (URL) 

Fax:  

VI.4.2)ăUtilizareaăcailorădeăatacă(completa iărubricaăVI.4.2ăSAU,ădup ăcaz,ărubricaăVI.4.3)ă
Preciz riăprivindătermenulă(termenele)ădeăexercitareăaăcailorăde 

VI.4.3)ăServiciulădeălaăcareăseăpotăob ineăinforma iiăprivindăutilizareaăcailorădeăatac 

!ă Ină modă obligatoriuă seă voră treceă informa iiă fieă laă sec iuneaă VI.4.2.,ă fieă ină sec iuneaă
VI.4.3.. Autoritateaăcontractantaăpoateăcompletaăambeleăsec iuni. 

Denumire oficiala: 

Adresa: 

Localitate: Cod postai: Tara: 

E-mail: Telefon:  

Adresa 

Internet (URL) 

Fax:  

ANEXA A 

ADRESE SUPLIMENTARE SI PUNCTE DE CONTACT I ADRESE SI PUNCTE DE 

CONTACT DE LA CARE SEăPOTăOB INEăINFORMA IIăSUPLIMENTARE 

Denumire oficiala:  

Adresa:  

Localitate: | Cod postai: Tara: 

Punct(e) de contact: In atentia: Telefon: 

E-mail: Fax: 

Adresa Internet (URL):  

II)ăADRESEăSIăPUNCTEăDEăCONTACTăDEăLAăCAREăSEăPOTăOB INEăCAIETULă
DE SARCINI SI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE 

(INCLUSIV DOCUMENTELE PRIVIND UN DIALOG COMPETITIV SAU UN 

SISTEMăDEăACHIZI IEăDINAMIC)ă 
III) ADRESE SI PUNCTE DE CONTACT LA CARE TREBUIE EXPEDIATE 

OFERTELE/CERERILE DE PARTICIPARE  

(Denumire oficiala:  

(Adresa:  

JLocaliiate : | Cod posiai : Tara : 

(Puncte) de contact : In atentia: Tefefon : 

(E-mail : Fax: 

3Adresa Internet (URI.) :  

ANEXA B 

INFORMA IIăPRIVINDăLOTURILE 

2)ă CLASIFICAREă CPVă (VOCABULARULă COMUNă PRIVINDă ACHIZI IILEă
PUBLICE) 

 

Vocabular principal 

Vocabularăsuplimentară(dup ă
caz) 

Obiect principal   

Obiect(e) 

suplimentare) 

  

3) CANTITATE SAU DOMENIU 

Dacaăseăcunoaşte,ăvaloareaăestimataăfaraăTVAă(numaiăinăcifre}.ăăMoneda:ă 
sau intervalul: intre si Moneda:  

(Valoarea se va exprima obligatoriu in moneda in care va fi exprimata valoarea estimata 

totala)  



4)ăINDICA IIăPRIVINDăOăALTAăDURATAăAăCONTRACTULUIăSAUăOăALTAăDATAăDEă
INCEPERE/DEăFINALIZAREă(dup ăcaz) 

Durataăinăluni:ă□□ăsauăinăzile:ă□□□□ă 
5)ă INFORMA IIă SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE (inclusiv cele referitoare la 

garan iaădeăparticipare) 
_Valoareaăgaran ieiădeăparticipareă(numaiăinăcifre)ăăMoneda: 
Utiliza iăprezentaăanexaăpentruăfiecareălotă- 
N

r. 

cr

t. 

Obiectul 

Contractul

ui 

Acordului-

cadru 

Co

d CPV 

Valoare

a estimat ă
f r ăTVAă(leiă
şiăeuro) 

Anu

n ă deă
inten ieă
(dac ă esteă
cazul) 

Procedu

ra 

aplicat  

Data 

estimat  

pentru 

începere
a 

procedur

ii 

es 

P 

fi

n 

pr

c 

0 1 2 3 4 5 6  

 A. 

Furnizare de 

produse 

      

        

 B. Prestare 

de servicii 

      

        

 C.ăLucr ri       

 

 

Avizat                                                                                     Strategie   intocmita de , 

Compartimentul financiar-contabil                                         Resp. Achizitii publice  

                                                                                                   Ing.  Curpene Laura  




















