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În temeiul art. 108 din Constitu&ia României, republicat',
(i al art. 233 din Legea nr. 98/2016 privind achizi)iile
publice,
Guvernul României adopt* prezenta hot+râre.
ART. 1
Se aprob, Normele metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizi-ie
public./acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind
achizi/iile publice, publicat0 în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 390 din 23 mai 2016, prev1zute în anexa care face
parte integrant2 din prezenta hot3râre.
ART. 2
La data intr4rii în vigoare a prezentei hot5râri se abrog6:
a) Hot7rârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea
normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de achizi8ie public9 din Ordonan:a de urgen;< a
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de

achiziie public, a contractelor de concesiune de lucr ri
publice i a contractelor de concesiune de servicii, publicat
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 20 iulie
2006, cu modificrile i completrile ulterioare;
b) Hotrârea Guvernului nr. 1.660/2006 pentru aprobarea
Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de achizi ie public prin mijloace electronice din
Ordonan a de urgen
a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune
de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 978
din 7 decembrie 2006, cu modificrile i completrile
ulterioare.
PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLO
Contrasemneaz:
-------------Ministrul finanelor publice,
Anca Dana Dragu
Publice,

Preedintele Ageniei Naionale pentru Achiziii
Bogdan Puca
Viceprim-ministru, ministrul dezvoltrii
regionale i administra!iei publice,
Vasile Dîncu
Viceprim-ministru, ministrul economiei,
comer"ului #i rela$iilor cu mediul de afaceri,
Costin Grigore Borc
Ministrul afacerilor externe,
Laz%r Com&nescu
Ministrul fondurilor europene,
Cristian Ghinea
Ministrul comunica'iilor (i pentru
societatea informa)ional*,
Marius-Raul Bostan
Ministrul transporturilor,
Dan Marian Costescu

Ministrul apr rii naionale,
Mihnea Ioan Motoc
Ministrul muncii, familiei, proteciei
sociale i persoanelor vârstnice,
Drago-Nicolae Pîslaru
Bucureti, 2 iunie 2016.
Nr. 395.
ANEX
NORME METODOLOGICE
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de
achiziie public /acordului-cadru din
Legea nr. 98/2016 privind achizi iile publice
CAP. I
Dispozi ii generale

i organizatorice

SEC IUNEA 1
Dispoziii generale
ART. 1
(1) În procesul de realizare a achiziiilor publice orice
situaie pentru care nu exist o reglementare explicit se
interpreteaz prin prisma principiilor prevzute la art. 2 alin.
(2) din Legea nr. 98/2016 privind achiziiile publice, denumit
în continuare Lege.
(2) Pe parcursul aplicrii procedurii de atribuire,
autoritatea contractant are obligaia de a lua toate msurile
necesare pentru a evita apariia unor situaii de natur s
determine existena unui conflict de interese i/sau
împiedicarea, restrângerea sau denaturarea concuren!ei.
(3) În cazul în care constat" apari#ia unei situa$ii dintre
cele prev%zute la alin. (2), autoritatea contractant& are
obliga'ia de a elimina efectele rezultate dintr-o astfel de
împrejurare, adoptând, potrivit competen(elor, dup) caz, m*suri
corective de modificare, încetare, revocare sau anulare ale
actelor care au afectat aplicarea corect+ a procedurii de
atribuire sau ale activit,-ilor care au leg.tur/ cu acestea.
(4) Autoritatea contractant0 este responsabil1 pentru modul
de atribuire a contractului de achizi2ie public3/acorduluicadru, inclusiv achizi4ia direct5, cu respectarea tuturor
dispozi6iilor legale aplicabile.

ART. 2
(1) În vederea realizrii achiziiilor publice, autoritatea
contractant înfiineaz în condiiile legii un compartiment
intern specializat în domeniul achiziiilor, format, de regul,
din minimum trei persoane, dintre care cel puin dou treimi
având studii superioare, precum i specializ ri în domeniul
achizi iilor.
(2) În m sura în care structura organizatoric a autoritii
contractante nu permite înfiinarea unui compartiment intern
specializat în domeniul achiziiilor distinct, principalele
atribuii ale acestuia sunt duse la îndeplinire de una sau, dup
caz, mai multe persoane din cadrul respectivei autoriti
contractante, însrcinate în acest sens prin act administrativ
al conductorului autoritii contractante.
(3) În aplicarea prezentelor norme metodologice, autoritatea
contractant, prin compartimentul intern specializat în domeniul
achiziiilor publice, are urmtoarele atribuii principale:
a) întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/
reînnoirea/recuperarea înregistrrii autorit !ii contractante în
SEAP sau recuperarea certificatului digital, dac" este cazul;
b) elaboreaz# $i, dup% caz, actualizeaz&, pe baza
necesit'(ilor transmise de celelalte compartimente ale
autorit)*ii contractante, strategia de contractare +i programul
anual al achizi,iilor publice;
c) elaboreaz- sau, dup. caz, coordoneaz/ activitatea de
elaborare a documenta0iei de atribuire 1i a documentelor-suport,
în cazul organiz2rii unui concurs de solu3ii, a documenta4iei de
concurs, pe baza necesit56ilor transmise de compartimentele de
specialitate;
d) îndepline7te obliga8iile referitoare la publicitate,
astfel cum sunt acestea prev9zute de Lege;
e) aplic: ;i finalizeaz< procedurile de atribuire;
f) realizeaz= achizi>iile directe;
g) constituie ?i p@streazA dosarul achiziBiei publice.
(4) Celelalte compartimente ale autoritCDii contractante au
obligaEia de a sprijini activitatea compartimentului intern
specializat în domeniul achiziFiilor, în funcGie de specificul
Hi complexitatea obiectului achiziIiei.
(5) În sensul alin. (4), sprijinirea activitJKii
compartimentului intern specializat în domeniul achiziLiilor
publice se realizeazM, fNrO a se limita la acestea, dupP cum
urmeazQ:
a) transmiterea referatelor de necesitate care cuprind
necesitRSile de produse, servicii Ti lucrUri, valoarea estimatV
a acestora, precum Wi informaXiile de care dispun, potrivit
competenYelor, necesare pentru elaborarea strategiei de
contractare a respectivelor contracte/acorduri-cadru;

b) transmiterea, dac este cazul, a specificaiilor tehnice
aa cum sunt acestea prev zute la art. 155 din Lege;
c) în funcie de natura i complexitatea necesitilor
identificate în referatele prevzute la lit. a), transmiterea de
informa ii cu privire la pre ul unitar/total actualizat al
respectivelor necesit i, în urma unei cercet ri a pieei sau pe
baz istoric;
d) informarea cu privire la fondurile alocate pentru fiecare
destinaie, precum i poziia bugetar a acestora;
e) informarea justificat cu privire la eventualele
modificri intervenite în execuia contractelor/acordurilorcadru, care cuprinde cauza, motivele i oportunitatea
modificrilor propuse;
f) transmiterea documentului constatator privind modul de
îndeplinire a clauzelor contractuale.
(6) În aplicarea prevederilor prezentului articol,
autoritatea contractant are, totodat, dreptul de a achiziiona
servicii de consultan, denumite în continuare servicii
auxiliare achiziiei, în vederea sprijinirii activit !ii
compartimentului intern specializat în domeniul achizi"iilor,
precum #i pentru elaborarea documentelor/documenta$iilor
necesare parcurgerii etapelor procesului de achizi%ie public&
'i/sau pentru implementarea unor programe de prevenire/diminuare
a riscurilor în achizi(iile publice, vizând toate etapele, de la
planificarea/preg)tirea procesului, organizarea/aplicarea
procedurii de atribuire *i pân+ la executarea/monitorizarea
implement,rii contractului de achizi-ie public./acordului-cadru,
inclusiv în raport cu activitatea comisiei de evaluare /i/sau
solu0ionarea contesta1iilor.
ART. 3
(1) Referatul de necesitate reprezint2 un document intern
emis de fiecare compartiment din cadrul autorit34ii contractante
în ultimul trimestru al anului în curs pentru anul viitor, care
cuprinde necesit56ile de produse, servicii 7i lucr8ri
identificate, precum 9i pre:ul unitar/total al necesit;<ilor.
(2) Prin excep=ie de la alin. (1), în cazul în care
necesitatea nu este previzibil> sau nu poate fi identificat? în
ultimul trimestru al anului în curs pentru anul urm@tor,
referatele de necesitate pot fi elaborate la momentul
identificArii necesitBCii.
(3) Ori de câte ori este necesar, referatul de necesitate
poate fi modificat, cu urmDtoarele condiEii:
a) modificarea sF se realizeze înainte de iniGierea
procedurii de atribuire, cu luarea în considerare, dacH este
cazul, a timpului necesar modificIrii programului anual al
achiziJiilor publice Ki aprobLrii acestuia;

b) compartimentul intern specializat în domeniul
achiziiilor publice s fie notificat în timp util cu privire la
modificarea respectiv , astfel încât s poat întreprinde toate
diligenele necesare realizrii achiziiei.
ART. 4
Prin ordin al preedintelui Agen iei Na ionale pentru
Achizi ii Publice (ANAP) se pot pune la dispozi ia autorit ilor
contractante i a furnizorilor de servicii auxiliare achiziiei
un set de instrumente ce se utilizeaz pentru planificarea
portofoliului de achiziii la nivelul autoritii contractante,
fundamentarea deciziei de realizare a procesului de achiziie i
monitorizarea implementrii contractului, precum i pentru
prevenirea/ diminuarea riscurilor în achiziii publice.
SECIUNEA a 2-a
Înregistrarea, reînnoirea
SEAP

i recuperarea înregistrrii în

ART. 5
(1) Orice autoritate contractant, precum i orice operator
economic care utilizeaz SEAP în vederea particip rii la o
procedur! de atribuire, are obliga"ia de a solicita
înregistrarea #i, respectiv, reînnoirea înregistr$rii în SEAP.
(2) Responsabilitatea oric%rei decizii &i m'suri luate cu
privire la achizi(ionarea prin utilizarea mijloacelor
electronice revine autorit)*ii contractante.
(3) Responsabilitatea pentru corecta func+ionare din punct
de vedere tehnic a SEAP revine operatorului acestui sistem.
ART. 6
(1) Înregistrarea, reînnoirea ,i recuperarea înregistr-rii
în SEAP se efectueaz. respectându-se procedura electronic/
implementat0 de c1tre operatorul SEAP, cu avizul Agen2iei
Na3ionale pentru Achizi4ii Publice, denumit5 în continuare ANAP,
potrivit atribu6iilor.
(2) Procedura electronic7 pentru înregistrarea, reînnoirea
8i recuperarea înregistr9rii, atât pentru autorit:;ile
contractante, cât <i pentru operatorii economici, se public= pe
site-ul www.elicitatie.ro
ART. 7
Autorit>?ile contractante @i operatorii economici care
solicitA înregistrarea, reînnoirea sau recuperarea înregistrBrii
în SEAP rCspund pentru corectitudinea datelor Di informaEiilor
transmise în cadrul procedurii de înregistrare Fi/sau reînnoire
a înregistrGrii Hi au obligaIia de a transmite operatorului SEAP
orice modificare survenitJ în legKturL cu aceste date Mi
informaNii, în termen de cel mult 3 zile lucrOtoare de la
producerea respectivelor modificPri.

CAP. II
Planificarea

i pregtirea realiz rii achiziiei publice

SECIUNEA 1
Etapele procesului de achiziie public
ART. 8
(1) Atribuirea unui contract de achiziii public/acordcadru este rezultatul unui proces ce se deruleaz în mai multe
etape.
(2) Autoritatea contractant are obliga ia de a se documenta
i de a parcurge pentru fiecare proces de achizi ie public trei
etape distincte:
a) etapa de planificare/pregtire, inclusiv consultarea
pieei;
b) etapa de organizare a procedurii i atribuirea
contractului/acordului-cadru;
c) etapa postatribuire contract/acord-cadru, respectiv
executarea i monitorizarea implementrii contractului/
acordului-cadru.
ART. 9
(1) Etapa de planificare/pregtire a unui proces de
achiziie public se iniiaz prin identificarea necesitilor
i elaborarea referatelor de necesitate i se încheie cu
aprobarea de ctre conductorul autorit ii
contractante/unit!"ii de achizi#ii centralizate a documenta$iei
de atribuire, inclusiv a documentelor-suport, precum %i a
strategiei de contractare pentru procedura respectiv&.
(2) Strategia de contractare este un document al fiec'rei
achizi(ii cu o valoare estimat) egal* sau mai mare decât
pragurile valorice stabilite la art. 7 alin. (5) din Lege,
ini+iat, de autoritatea contractant- .i este obiect de evaluare
a ANAP, în condi/iile stabilite la art. 23, odat0 cu
documenta1ia de atribuire, referitor la aspectele prev2zute la
alin. (3) lit. b) 3i f).
(3) Prin intermediul strategiei de contractare se
documenteaz4 deciziile din etapa de planificare/preg5tire a
achizi6iei în leg7tur8 cu:
a) rela9ia dintre obiectul, constrângerile asociate :i
complexitatea contractului, pe de o parte, ;i resursele
disponibile la nivel de autoritate contractant< pentru derularea
activit=>ilor din etapele procesului de achizi?ie public@, pe de
altA parte;
b) procedura de atribuire aleasB, precum Ci modalitDEile
speciale de atribuire a contractului de achiziFie publicG
asociate, dacH este cazul;

c) tipul de contract propus i modalitatea de implementare a
acestuia;
d) mecanismele de plat în cadrul contractului, alocarea
riscurilor în cadrul acestuia, m suri de gestionare a acestora,
stabilirea penalitilor pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea
defectuoas a obligaiilor contractuale;
e) justificrile privind determinarea valorii estimate a
contractului/acordului-cadru, precum i orice alte elemente
legate de ob inerea de beneficii pentru autoritatea contractant
i/sau îndeplinirea obiectivelor comunicate la nivelul
sectorului administra iei publice în care activeaz autoritatea
contractant;
f) justificrile privind alegerea procedurii de atribuire în
situaiile prevzute la art. 69 alin. (2)-(5) din Lege i, dup
caz, decizia de a reduce termenele în condiiile legii, decizia
de a nu utiliza împrirea pe loturi, criteriile de calificare
privind capacitatea i, dup caz, criteriile de selecie,
criteriul de atribuire i factorii de evaluare utilizai;
g) obiectivul din strategia local/regional/naional de
dezvoltare la a c rui realizare contribuie contractul/acordulcadru respectiv, dac! este cazul;
h) orice alte elemente relevante pentru îndeplinirea
necesit"#ilor autorit$%ii contractante.
ART. 10
Etapa de organizare a procedurii &i atribuire a
contractului/acordului-cadru începe prin transmiterea
documenta'iei de atribuire în SEAP (i se finalizeaz) odat* cu
intrarea în vigoare a contractului de achizi+ie
public,/acordului-cadru.
ART. 11
(1) Autoritatea contractant- are obliga.ia de a realiza un
proces de achizi/ie public0 prin utilizarea uneia dintre
urm1toarele abord2ri:
a) cu resursele profesionale necesare celor trei etape mai
sus identificate existente la nivel de autoritate contractant3;
b) prin recurgerea la unit45i centralizate de achizi6ie
înfiin7ate prin hot8râre a Guvernului, în condi9iile art. 40 din
Lege;
c) cu ajutorul unui furnizor de servicii de achizi:ie,
selectat în condi;iile legii.
(2) Totalitatea proceselor de achizi<ie public= planificate
a fi lansate de o autoritate contractant> pe parcursul unui an
bugetar reprezint? strategia anual@ de achiziAie publicB la
nivelul autoritCDii contractante.
(3) Strategia anualE de achiziFie publicG se realizeazH în
ultimul trimestru al anului anterior anului cIruia îi corespund

procesele de achiziie public cuprinse în aceasta, i se aprob
de ctre conductorul autoritii contractante.
(4) Autoritatea contractant are dreptul de a opera
modific ri sau complet ri ulterioare în cadrul strategiei anuale
de achizi ie public , modific ri/completri care se aprob
conform prevederilor alin. (3).
(5) În cazul în care modificrile prevzute la alin. (4) au
ca scop acoperirea unor necesiti ce nu au fost cuprinse
iniial în strategia anual de achiziii publice, introducerea
acestora în strategie este condiionat de identificarea
surselor de finanare.
(6) Autoritatea contractant utilizeaz ca informaii pentru
elaborarea strategiei anuale de achiziii cel puin urmtoarele
elemente estimative:
a) nevoile identificate la nivel de autoritate contractant
ca fiind necesar a fi satisf!cute ca rezultat al unui proces de
achizi"ie, a#a cum rezult$ acestea din solicit%rile transmise de
toate compartimentele din cadrul autorit&'ii contractante;
b) valoarea estimat( a achizi)iei corespunz*toare fiec+rei
nevoi;
c) capacitatea profesional, existent- la nivel de autoritate
contractant. pentru derularea unui proces care s/ asigure
beneficiile anticipate;
d) resursele existente la nivel de autoritate contractant0
1i, dup2 caz, necesarul de resurse suplimentare externe, care
pot fi alocate derul3rii proceselor de achizi4ii publice.
ART. 12
(1) În cadrul strategiei anuale de achizi5ie public6,
autoritatea contractant7 are obliga8ia de a elabora programul
anual al achizi9iilor publice, ca instrument managerial utilizat
pentru planificarea :i monitorizarea portofoliului de procese de
achizi;ie la nivel de autoritate contractant<, pentru
planificarea resurselor necesare derul=rii proceselor >i pentru
verificarea modului de îndeplinire a obiectivelor din strategia
local?/regional@/naAionalB de dezvoltare, acolo unde este
aplicabil.
(2) Programul anual al achiziCiilor publice se elaboreazD pe
baza referatelor de necesitate transmise de compartimentele
autoritEFilor contractante Gi cuprinde totalitatea contractelor
de achiziHie publicI/acordurilor-cadru pe care autoritatea
contractantJ intenKioneazL sM le atribuie în decursul anului
urmNtor.
(3) Atunci când stabileOte programul anual al achiziPiilor
publice, autoritatea contractantQ are obligaRia de a Sine cont
de:
a) necesitTUile obiective de produse, servicii Vi lucrWri;

a);

b) gradul de prioritate a necesit ilor prevzute la lit.

c) anticiprile cu privire la sursele de finanare ce
urmeaz a fi identificate.
(4) Dup aprobarea bugetului propriu, autoritatea
contractant are obligaia de a- i actualiza programul anual al
achizi iilor publice în func ie de fondurile aprobate.
(5) Programul anual al achizi iilor publice trebuie s
cuprind cel puin informaii referitoare la:
a) obiectul contractului de achiziie public/acorduluicadru;
b) codul vocabularului comun al achiziiilor publice (CPV);
c) valoarea estimat a contractului/acordului-cadru ce
urmeaz a fi atribuit ca rezultat al derulrii unui proces de
achiziie, exprimat în lei, fr TVA;
d) sursa de finanare;
e) procedura stabilit pentru derularea procesului de
achiziie;
f) data estimat pentru iniierea procedurii;
g) data estimat pentru atribuirea contractului;
h) modalitatea de derulare a procedurii de atribuire,
respectiv online sau offline.
(6) Dup! definitivarea programului anual al achizi"iilor
publice, autoritatea contractant# are obliga$ia de a publica
semestrial în SEAP extrase din acesta, precum %i orice
modific&ri asupra acestora, în termen de 5 zile lucr'toare,
extrase care se refer( la:
a) contractele/acordurile-cadru de produse )i/sau servicii a
c*ror valoare estimat+ este mai mare sau egal, cu pragurile
prev-zute la art. 7 alin. (1) din Lege;
b) contractele/acordurile-cadru de lucr.ri a c/ror valoare
estimat0 este mai mare sau egal1 cu pragurile prev2zute la art.
7 alin. (5) din Lege.
ART. 13
Prin excep3ie de la art. 12 alin. (1), în cazul în care
autoritatea contractant4 implementeaz5 proiecte finan6ate din
fonduri nerambursabile 7i/sau proiecte de cercetare-dezvoltare,
are obliga8ia de a elabora distinct pentru fiecare proiect în
parte un program al achizi9iilor publice aferent proiectului
respectiv.
ART. 14
Autoritatea contractant:, prin compartimentul intern
specializat în domeniul achizi;iilor, are obliga<ia de a =ine
eviden>a achizi?iilor directe de produse, servicii @i lucrAri,
ca parte a strategiei anuale de achiziBii publice.
ART. 15

Prin ordin al preedintelui ANAP se pune la dispoziia
autorit ilor contractante formularul de program anual al
achiziiilor publice.
SECIUNEA a 2-a
Estimarea valorii achiziiei publice
de atribuire

i alegerea modalit ii

ART. 16
(1) Estimarea valorii unei achizi ii publice se realizeaz
având în vedere obiectul acesteia, în conformitate cu cap. I,
sec iunea a 4-a, paragraful 3 din Lege.
(2) Obiectul achizi iei publice se pune în coresponden cu
codul/codurile CPV care îl descriu cât mai exact, relevant în
acest context fiind activitatea ce caracterizeaz scopul
principal al contractului.
ART. 17
(1) Autoritatea contractant alege modalitatea de achiziie
în funcie de urmtoarele aspecte:
a) valoarea estimat a tuturor achiziiilor cu acelai
obiect sau destinate utilizrii identice ori similare, ori care
se adreseaz operatorilor economici ce desfoar constant
activiti într-o pia ! de profil relevant", pe care autoritatea
contractant# inten$ioneaz% s& le atribuie în cursul unui an
bugetar;
b) complexitatea contractului/acordului-cadru ce urmeaz' a
fi atribuit;
c) îndeplinirea condi(iilor specifice de aplicare a anumitor
modalit)*i de atribuire.
(2) În aplicarea art. 11 alin. (2) din Lege, autoritatea
contractant+ are obliga,ia ca, la alegerea modalit-.ii în care
se va derula procesul de atribuire a contractului de achizi/ie
public0, s1 se raporteze la valoarea estimat2 cumulat3 a
produselor, serviciilor 4i lucr5rilor care sunt considerate
similare în condi6iile de la alin. (1) lit. a).
(3) În cazul în care autoritatea contractant7 implementeaz8
proiecte finan9ate din fonduri nerambursabile :i/sau proiecte de
cercetare-dezvoltare, prevederile alin. (1) se aplic; prin
raportare la fiecare proiect în parte.
(4) În aplicarea art. 11 alin. (2) din Lege, pentru
contractele de lucr<ri aferente obiectivelor de investi=ii
publice noi sau a lucr>rilor de interven?ie asupra celor
existente, autoritatea contractant@ alege procedura de atribuire
în funcAie de urmBtoarele considerente, cu condiCia ca
respectivele investiDii sE nu facF parte dintr-un proiect sau
dintr-o strategie de dezvoltare integratG la nivel naHional,
regional, sau local:

a) valoarea estimat a contractului având ca obiect
prestarea serviciilor de elaborare a studiului de fezabilitate
pentru fiecare obiectiv de investiii în parte, dac contractul
prevede o clauz privind cedarea drepturilor patrimoniale de
autor;
b) valoarea estimat a contractului având ca obiect
prestarea serviciilor de proiectare tehnic i asisten din
partea proiectantului pentru fiecare obiectiv de investi ii în
parte, cumulat cu cea a lucr rilor aferente obiectivului de
investi ii, indiferent dac acestea fac obiectul aceluiai
contract sau se atribuie contracte diferite;
c) valoarea estimat a contractului având ca obiect
prestarea serviciilor de dirigenie de antier pentru fiecare
obiectiv de investiii în parte.
SECIUNEA a 3-a
Consultarea pieei
ART. 18
(1) În condiiile art. 139 din Lege, autoritatea
contractant poate derula un proces de consultare a pieei, ca
parte a procesului de achiziie public, care se iniiaz prin
publicarea în SEAP, precum i prin orice alte mijloace, a unui
anun privind consultarea, în cazul în care dorete
achiziionarea unor produse/servicii/lucr ri cu grad ridicat de
complexitate tehnic!, financiar" sau contractual#, ori din
domenii cu un rapid progres tehnologic.
(2) Anun$ul prev%zut la alin. (1) trebuie s& con'in( cel
pu)in urm*toarele elemente:
a) denumirea autorit+,ii contractante -i datele de contact;
b) adresa de internet unde sunt publicate informa.iile cu
privire la procesul de consultare a pie/ei;
c) descrierea necesit01ilor obiective 2i constrângerilor de
natur3 tehnic4, financiar5 6i/sau contractual7 ce caracterizeaz8
nevoia autorit9:ii contractante în raport cu care se organizeaz;
respectiva consultare;
d) aspectele supuse consult<rii;
e) termenul pân= la care se transmit propunerile persoanelor
interesate în cadrul procesului de consultare;
f) termenul pân> la care se desf?@oarA procesul de
consultare;
g) descrierea modalitBCii de desfDEurare a consultFrii,
respectiv modul în care se va realiza interacGiunea cu
operatorii economici ce rHspund la invitaIia autoritJKii
contractante.
(3) Aspectele supuse consultLrii vizeazM, fNrO a se limita
la acestea, potenPiale soluQii tehnice, financiare sau
contractuale pentru satisfacerea nevoii autoritRSii

contractante, precum i aspecte legate de strategia de
contractare, inclusiv divizare pe loturi sau posibilitatea
solicitrii de oferte alternative.
ART. 19
(1) În sensul art. 139 alin (2) din Lege, orice
persoan /organizaie interesat transmite autoritii
contractante opinii, sugestii sau recomandri cu privire la
aspectele supuse consultrii, utilizând formele i mijloacele de
comunicare precizate în anun ul privind consultarea.
(2) Autoritatea contractant poate decide ca opiniile,
sugestiile sau recomand rile s fie transmise numai prin
mijloace electronice la o adres dedicat.
(3) Autoritatea contractant poate lua în considerare
opiniile, sugestiile sau recomandrile primite, în cazul în care
le consider relevante.
(4) Autoritatea contractant poate organiza întâlniri cu
fiecare persoan/organizaie, în cadrul crora se poart
discuii cu privire la opiniile, sugestiile sau recomandrile pe
care acestea le-au transmis.
(5) Autoritatea contractant are obligaia de a publica în
SEAP rezultatul procesului de consultare a pieei, dar nu mai
târziu de momentul iniierii procedurii de atribuire.
(6) Pe parcursul desfur rii procesului de consultare,
autoritatea contractant! are obliga"ia de a p#stra
confiden$ialitatea asupra informa%iilor declarate de
participan&ii la consultare ca fiind confiden'iale, clasificate
sau protejate de un drept de proprietate intelectual(, potrivit
legii.
SEC)IUNEA a 4-a
Documenta*ia de atribuire
Paragraful 1
Considera+ii generale
ART. 20
(1) Documenta,ia de atribuire este alc-tuit. din
urm/toarele:
a) fi0a de date a achizi1iei;
b) caietul de sarcini sau documentul descriptiv, acesta din
urm2 fiind aplicabil în cazul procedurilor de dialog competitiv,
de negociere sau de parteneriat pentru inovare;
c) proiectul de contract con3inând clauzele contractuale
obligatorii;
d) formulare 4i modele de documente.
(2) Documenta5ia de atribuire con6ine orice cerin78,
criteriu, regul9 :i alte informa;ii necesare pentru a asigura

ofertantului/candidatului o informare complet, corect i
explicit cu privire la modul de aplicare a procedurii de
atribuire.
(3) Fia de date trebuie s conin cel puin informa ii
generale standard, înso ite de formalit ile ce trebuie
îndeplinite în leg tur cu procedura de atribuire în cauz,
particularizate în funcie de contextul în care se încadreaz
achiziia, aspectele/cerinele care pot face obiectul DUAE,
criteriile de calificare i selecie, dac este cazul,
informaii privind garania de participare, modul în care
trebuie întocmite i structurate propunerea tehnic i cea
financiar, criteriul de atribuire ce urmeaz a fi aplicat,
precum i cile de atac ce pot fi utilizate.
(4) Pentru formularea i aplicarea aspectelor referitoare la
cerin!ele care pot face obiectul DUAE se utilizeaz" prevederile
din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/7 al Comisiei
din 5 ianuarie 2016.
(5) Autoritatea contractant# are obliga$ia de genera
electronic DUAE completat cu informa%iile solicitate în raport
cu criteriile de calificare &i selec'ie stabilite prin
documenta(ia de atribuire, marcând câmpurile din formular pentru
care trebuie prezentate referin)e de c*tre operatorii economici,
corespunz+tor respectivelor cerin,e, -i de a-l ata.a în SEAP,
împreun/ cu celelalte documente ale achizi0iei.
(6) Autoritatea contractant1 trebuie s2 asigure corela3ia
dintre informa4iile solicitate prin fi5a de date a achizi6iei 7i
cele marcate în DUAE în vederea complet8rii de c9tre operatorii
economici interesa:i, men;ionând totodat< în fi=a de date a
achizi>iei modul în care se poate accesa DUAE în vederea
complet?rii de c@tre operatorii economici interesaAi.
(7) În cazul în care existB discrepanCe între informaDiile
prevEzute în DUAE Fi cele prevGzute în fiHa de date, prevaleazI
informaJiile din fiKa de date, DUAE urmând a fi revizuit
corespunzLtor.
(8) Pe lângM informaNiile prevOzute la alin. (3), în cazul
acordului-cadru, fiPa de date a achiziQiei trebuie sR conSinT Ui
un set minim de informaVii specifice referitoare la:
a) numWrul sau intervalul în care se va încadra numXrul de
operatori economici care vor fi parte a acordului-cadru ce
urmeazY sZ fie încheiat;
b) op[iunea de a atribui contractele subsecvente încheierii
acordului-cadru cu/f\r] reluarea competi^iei, în cazul în care
acordul-cadru urmeaz_ s` fie încheiat cu mai mulai operatori
economici;
c) opbiunea de a atribui contracte subsecvente prin reluarea
competiciei utilizând etapa finald de licitaeie electronicf, în

cazul în care acordul-cadru este încheiat cu mai muli operatori
economici;
d) frecven a de atribuire a contractelor subsecvente;
e) criteriul de atribuire i, dup caz, factorii de evaluare
care urmeaz s se aplice pentru atribuirea contractelor
subsecvente, precum i orice alte reguli aferente, în cazul în
care atribuirea contractelor respective urmeaz s se realizeze
prin reluarea competi iei sau par ial prin reluarea competi iei;
f) estim ri ale cantit ilor minime i maxime care ar putea
fi solicitate pe durata întregului acord-cadru, precum i ale
cantitilor minime i maxime care ar putea face obiectul unui
singur contract subsecvent dintre cele care urmeaz s fie
atribuite pe durata acordului-cadru;
g) estimarea valorii celui mai mare contract subsecvent care
urmeaz s fie atribuit pe durata acordului-cadru.
(9) În cazul în care autoritatea contract decide
organizarea unei etape finale de licitaie electronic, fia de
date a achiziiei va cuprinde i:
a) elementele ofertei care vor face obiectul licitaiei
electronice, cu condiia ca respectivele elemente s fie
cuantificabile, astfel încât s! poat" fi exprimate în cifre sau
procente;
b) eventualele limite ale valorilor pân# la care elementele
prev$zute la lit. a) pot fi îmbun%t&'ite, astfel cum rezult( din
specifica)iile care definesc obiectul contractului;
c) informa*iile care vor fi puse la dispozi+ia ofertan,ilor
pe parcursul licita-iei electronice .i, dup/ caz, momentul la
care aceste informa0ii vor fi disponibile;
d) condi1iile în care ofertan2ii vor avea dreptul s3
liciteze, cu referire în special la diferen4ele minime care,
dac5 este cazul, vor fi solicitate pentru licitarea noilor
oferte;
e) informa6iile relevante privind echipamentele electronice
care trebuie utilizate, precum 7i modalit89ile :i specifica;iile
tehnice de conectare;
f) alte informa<ii relevante privind procesul licita=iei
electronice;
(10) Caietul de sarcini con>ine, în mod obligatoriu,
specifica?ii tehnice care reprezint@ cerinAe, prescripBii,
caracteristici de naturC tehnicD ce permit fiecErui produs,
serviciu sau lucrare sF fie descris, în mod obiectiv, astfel
încât sG corespundH necesitIJii autoritKLii contractante.
(11) CerinMele minime de ordin tehnic se definesc astfel
încât sN OinP seama de cerinQele de accesibilitate ale
persoanelor cu dizabilitRSi Ti de conceptul de proiectare pentru
toate categoriile de utilizatori.

(12) Documentul descriptiv cuprinde, în mod obligatoriu, cel
puin o descriere a necesit ilor, obiectivelor i
constrângerilor autoritii contractante, pe baza crora se vor
derula negocierile/dialogul/parteneriatul pentru inovare, precum
i cerinele minime de ordin tehnic, sau de performan /
func ionalitate minime, ce trebuie îndeplinite de fiecare
ofert /solu ie preliminar pentru a fi admis la faza urmtoare.
(13) În cazul procedurii de dialog competitiv, documentele
achiziiei conin, dac este cazul, posibilitatea acordrii de
prime care vor fi acordate participanilor la dialog, precum i
valoarea acestora, în condiiile art. 94 din Lege.
(14) Primele se stabilesc în limita bugetului disponibil al
autoritii contractante i în funcie de cheltuielile specifice
implicate de participarea la dialog, valoarea total a primelor
respective neputând depi 2% din valoarea estimat a
contractului care urmeaz s! fie atribuit. Primele se reflect"
ca o cheltuial# de aceea$i natur% cu achizi&ia public'.
(15) Este exceptat de la acordarea primelor operatorul
economic a c(rui ofert) este, în final, declarat* câ+tig,toare.
ART. 21
(1) Autoritatea contractant- poate ini.ia aplicarea
procedurii de atribuire numai dup/ ce au fost elaborate 0i
aprobate documenta1ia de atribuire 2i documentele suport.
(2) Autoritatea contractant3 are obliga4ia de a transmite
spre publicare în SEAP, în zilele lucr5toare, documenta6ia de
atribuire împreun7 cu documentele-suport.
(3) Documentele-suport con8in:
a) declara9ia privind persoanele ce de:in func;ii de decizie
în cadrul autorit<=ii contractante, respectiv cele cu putere de
reprezentare din partea furnizorilor de servicii auxiliare
achizi>iei, precum ?i datele de identificare ale acestora;
b) strategia de contractare.
(4) În cazul aplic@rii procedurii simplificate, justificarea
alegerii procedurii conAine numai explicaBii cu privire la
determinarea valorii estimate a contractului/acordului-cadru.
(5) Pentru îndeplinirea obligaCiei prevDzute la art. 58 din
Lege, autoritatea contractantE introduce în SEAP, odatF cu
documentaGia de atribuire, o declaraHie pe propria rIspundere a
reprezentantului legal ce va conJine datele de identificare ale
persoanelor care deKin funcLii de decizie în cadrul autoritMNii
contractante, precum Oi a celor cu putere de reprezentare din
partea furnizorului de servicii auxiliare, dar Pi a celor
implicaQi în procedurR din partea acestuia din urmS. Acest
document nu are caracter de document public, cu excepTia numelui
care se publicU în fiVa de date.

(6) Prin datele de identificare ale persoanelor ce dein
func ii de decizie în cadrul autoritii contractante, care se
regsesc în declaraia prevzut la alin. (5), se îneleg:
a) numele i prenumele;
b) data i locul na terii;
c) domiciliul actual;
d) codul numeric personal;
e) func ia pe care o de ine în cadrul autoritii
contractante prin raportare la implicarea în procesul de
achiziie public.
(7) În îndeplinirea funciei de verificare, ANAP are acces
la declaraia prevzut la alin. (5).
ART. 22
(1) Informaiile cuprinse în fia de date a achiziiei se
introduc în SEAP numai prin completarea formularului specific
disponibil în sistemul informatic i numai de ctre autoritile
contractante înregistrate.
(2) Documentele prevzute la art. 20 alin. (1) lit. b)-d) i
art. 21 alin. (3) vor fi semnate cu semntur electronic!
extins", bazat# pe un certificat calificat, eliberat de un
furnizor de servicii de certificare acreditat $i înc%rcate în
SEAP în sec&iunile specifice disponibile în sistemul informatic
'i numai de c(tre autorit)*ile contractante înregistrate.
ART. 23
(1) ANAP evalueaz+, înainte de transmiterea spre publicare a
anun,ului de participare/simplificat/de concurs, conformitatea
cu legisla-ia aplicabil. în domeniul achizi/iilor publice a
documenta0iilor de atribuire aferente contractelor de achizi1ie
public2/acordurilor-cadru, care intr3 sub inciden4a prevederilor
Legii, cu excep5ia caietului de sarcini sau a documenta6iei
descriptive, în m7sura în care valoarea estimat8 a achizi9iei
este egal: sau mai mare decât urm;toarele praguri:
a) 225.000 lei pentru contractul de furnizare;
b) 225.000 lei pentru contractul de servicii;
b^1) 3.334.050 lei pentru contractele de achizi<ie
public=/acordurile-cadru de servicii care au ca obiect servicii
sociale >i alte servicii specifice, prev?zute în anexa nr. 2 la
Lege.
---------Lit. b^1) a alin. (1) al art. 23 a fost introdus@ de pct. 1
al art. II din HOTARÂREA nr. 866 din 16 noiembrie 2016,
publicatB în MONITORUL OFICIAL nr. 972 din 5 decembrie 2016.
c) 2.250.000 lei pentru contractul de lucrCri.
(2) Fac obiectul evaluDrii pe baza unei metodologii de
selecEie, asiguratF Gi aplicatH din punct de vedere tehnic de
SEAP, documentaIiile de atribuire aferente contractelor de

achiziie public, a c ror valoare estimat este mai mic decât
pragurile prevzute la alin. (1)*).





*) Not CTCE:
Reproducem mai jos articolele 1-6 din ORDINUL nr. 264 din 8
iunie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 432 din 9 iunie
2016:
"Cap. I
Prevederi referitoare la metodologia de selecie aferent
evalurii ex-ante a documentaiilor de atribuire
Art. 1
Evaluarea ex-ante a documentaiilor de atribuire, împreun
cu strategia de contractare, aferente contractelor/ acordurilorcadru care intr sub incidena art. 23 alin. (2) din anexa la
Hotrârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achiziie public/acordului-cadru din
Legea nr. 98/2016 privind achiziiile publice, respectiv art. 25
alin. (2) din anexa la Hotrârea Guvernului nr. 394/2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru
din Legea nr. 99/2016 privind achiziiile sectoriale, se
realizeaz în urma aplic rii, în mod automat, de c!tre Sistemul
electronic de achizi"ii publice, denumit în continuare SEAP, a
metodologiei de selec#ie prev$zute în prezentul ordin.
Art. 2
(1) Selec%ia documenta&iilor de atribuire este asigurat',
din punct de vedere tehnic, la nivelul SEAP (i se realizeaz) în
fiecare zi lucr*toare, dup+ cum urmeaz,:
a) documenta-iile de atribuire men.ionate la art. 1 se
grupeaz/ în intervale de câte zece, în ordinea transmiterii
acestora în sistem;
b) SEAP selecteaz0 în mod aleatoriu o singur1 documenta2ie
din fiecare interval, aceasta fiind transmis3 spre evaluare la
Agen4ia Na5ional6 pentru Achizi7ii Publice, denumit8 în
continuare ANAP.
(2) În scopul evit9rii riscului de a selecta, într-un anumit
interval de timp, mai multe documenta:ii de atribuire apar;inând
aceleia<i autorit=>i contractante, mecanismul de selec?ie
asigur@ limitarea numArului de documentaBii de atribuire
transmise spre evaluare de cCtre aceeaDi autoritate
contractantE, prin selectarea urmFtoarei documentaGii de
atribuire încHrcate de cItre o altJ autoritate contractantK.
(3) Pentru documentaLiile de atribuire aferente
contractelor/acordurilor-cadru care nu au fost selectate spre
evaluare în baza metodologiei prevMzute la alin. (1),
autoritNOile/entitPQile contractante sunt înRtiinSate, în mod

automat, de ctre SEAP în leg tur cu faptul c nu fac obiectul
evalurii ANAP, prin afiarea în momentul publicrii
documentaiei a unui mesaj în acest sens.
Art. 3
(1) ANAP evalueaz, cel pu in o dat pe lun , mecanismul de
selectare în vederea diminu rii posibilit ii de neincludere în
procesul de evaluare a documentaiilor de atribuire aferente
contractelor/acordurilor-cadru menionate la art. 1, transmise
în SEAP de ctre autoritile contractante care iniiaz un
volum mic de proceduri de atribuire.
(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), ANAP stabilete
lunar, în baza informaiilor puse la dispoziie de SEAP, un
numr maxim de documentaii de atribuire aparinând aceleiai
autoriti contractante care vor fi repartizate de ctre SEAP,
pentru a face obiectul evalu rii ex-ante, într-un interval de
timp predefinit.
Cap. II
Prevederi referitoare la modul de interac!iune dintre ANAP
"i autorit#$ile/entit%&ile contractante în procesul de evaluare
ex-ante a documenta'iilor de atribuire
Art. 4
(1) În aplicarea prevederilor art. 23 alin. (1)-(4) din
anexa la Hot(rârea Guvernului nr. 395/2016, precum )i a
prevederilor art. 25 alin. (1)-(5) din anexa la Hot*rârea
Guvernului nr. 394/2016, ANAP are obliga+ia s, evalueze
documenta-iile de atribuire în ordinea primirii acestora în
cadrul aplica.iei informatice specifice.
(2) Autoritatea contractant/ va lua în calcul 0i perioada de
timp alocat1 ANAP pentru evaluarea documenta2iei de atribuire
atunci când elaboreaz3 calendarul procedurii de atribuire
aferent contractului/acordului-cadru de achizi4ie
public5/sectorial.
Art. 5
(1) Modificarea sau corectarea informa6iilor cuprinse în
documenta7ia de atribuire, rezultate din procesul de evaluare a
documenta8iei de atribuire, ca urmare a formul9rii de observa:ii
;i recomand<ri de c=tre ANAP, se admit doar în sec>iunile ce fac
obiectul debloc?rii.
(2) Prin excep@ie, se admit modificAri sau corectBri de
informaCii în alte secDiuni ale documentaEiei de atribuire, în
situaFia în care este necesarG efectuarea unor corelHri între
informaIiile ce fac obiectul observaJiilor cu cele precizate în
cadrul altor secKiuni, sub rezerva indicLrii exprese Mi motivate
a acestora, printr-o solicitare transmisN prin intermediul

portalului care asigur schimbul de informaii dintre ANAP i
autorit ile contractante verificate.
Art. 6
Fr a afecta prevederile art. 5, orice solicitare formulat
de autoritatea contractant, indiferent de mijlocul de
comunicare, cu privire la modificarea/corectarea/ad ugarea de
noi cerin e sau informa ii în alte sec iuni decât cele asupra
c rora au fost formulate observaii i recomandri ca urmare a
evalurii documentaiei de atribuire de ctre ANAP conduce la
încadrarea documentaiei de atribuire în cauz în categoria
celor noi intrate în sistemul electronic specific, necesitând
reluarea întregului proces de evaluare în condiiile
prevederilor legale menionate mai sus."

 !

(3) În sensul alin. (2), metodologia de selec"ie a
documenta#iilor de atribuire ce sunt incluse în e$antionul supus
verific%rii, bazat& atât pe elemente de risc, cât 'i pe elemente
aplicate în mod aleatoriu, precum (i modul de interac)iune cu
autorit*+ile contractante verificate se stabilesc prin ordin al
pre,edintelui ANAP.
(4) În cazul contractelor finan-ate din fonduri europene,
evaluarea prev.zut/ la alin. (1) se realizeaz0 pentru toate
documenta1iile de atribuire aferente, indiferent de valoarea
estimat2.
(5) Procesul de evaluare a documenta3iilor de atribuire,
precum 4i a anun5urilor/eratelor aferente acestora, nu
exonereaz6 de r7spundere autoritatea contractant8, prevederile
art. 1 alin. (4) r9mânând aplicabile.
(6) Procesul de evaluare prev:zut la alin. (1)-(4) se
realizeaz; în termen de 10 zile lucr<toare de la data primirii
documenta=iei în SEAP, în urma c>ruia ANAP:
a) emite autorit?@ii contractante acceptul în vederea
iniAierii procedurii de atribuire; sau
b) informeazB autoritatea contractantC asupra
neconformitDEilor constatate la nivelul documentaFiei de
atribuire Gi a motivului pentru care acestea nu sunt în
concordanHI cu prevederile legale privind achiziJiile publice.
(7) DocumentaKia de atribuire retransmisL de autoritatea
contractantM ca urmare a incidenNei prevederilor alin. (6) lit.
b) este evaluatO de cPtre ANAP în termen de 3 zile lucrQtoare de
la data repostRrii acesteia în SEAP.
(8) Se considerS documentaTie de atribuire retransmisU de
cVtre autoritatea contractantW în sensul celor precizate la
alin. (7) numai documentaXia reîncYrcatZ în SEAP în termen de 15
zile de la respingere, ca urmare a neconformit[\ilor constatate
la nivelul acesteia conform alin. (6) lit. b).

(9) în aplicarea art. 221 alin. (12) din Lege, autorit ile
contractante au obligaia de a notifica ANAP în situaia
prevzut la alin. (1) lit. c) a aceluiai articol, cu 5 zile
lucrtoare înainte de realizarea etapelor de modificare a
contractului, transmiând totodat
i argumentele care justific
încadrarea în prevederea legal .
(10) Includerea în verificare a cazurilor prev zute la alin.
(9) se va realiza pe baza unei metodologii de selecie, care se
stabilete alturi de modul de interaciune cu autoritile
contractante verificate, prin ordin al preedintelui ANAP.
ART. 24
(1) Pentru documentaiile de atribuire evaluate conform
prevederilor art. 23, operatorul SEAP are obligaia de a asigura
ANAP accesul nerestricionat la anunurile transmise de ctre
autoritile contractante, înainte de publicarea acestora, cu
excepia anunului de intenie i de atribuire.
(2) În sensul alin. (1), ANAP verific fiecare anun!,
inclusiv pe cel de tip erat", transmis de c#tre autoritatea
contractant$ pentru publicare în SEAP.
(3) În termen de 3 zile lucr%toare de la data primirii
anun&ului în SEAP, ANAP are obliga'ia:
a) fie s( emit) c*tre operatorul SEAP acceptul de publicare
pentru anun+ul respectiv, în cazul în care în urma verific,rii
nu se constat- erori/omisiuni de completare;
b) fie s. resping/ publicarea anun0ului, în cazul în care se
constat1 erori/omisiuni de completare, informând totodat2
autoritatea contractant3 asupra acestei decizii, precum 4i
asupra modului în care erorile/omisiunile pot fi remediate.
(4) Erorile prev5zute la alin. (3) lit. b) reprezint6 acele
informa7ii/cerin8e din anun9ul transmis spre publicare ce conduc
la înc:lc;ri ale legisla<iei în domeniul achizi=iilor publice >i
ale principiilor care stau la baza atribuirii contractului de
achizi?ie public@.
(5) În cazul prevAzut la alin. (3) lit. a), operatorul SEAP
are obligaBia:
a) de a transmite anunCul spre publicare în Jurnalul Oficial
al Uniunii Europene în cel mult o zi lucrDtoare de la primirea
acceptului de publicare, în cazul în care, în conformitate cu
prevederile legii, este prevEzutF o obligaGie în acest sens sau
în cazul în care autoritatea contractantH selecteazI voluntar
aceastJ opKiune; operatorul SEAP are obligaLia de a asigura
înregistrarea în sistemul electronic a datei la care a fost
transmis anunMul spre publicare, ca probN privind momentul
transmiterii;
b) de a publica anunOul în SEAP în cel mult douP zile
lucrQtoare de la primirea acceptului de publicare.

(6) În aplicarea alin. (1), operatorul SEAP nu are dreptul
de a publica anunul transmis de autoritatea contractant sau de
al transmite spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene f r obinerea acceptului de publicare emis de ctre
ANAP.
ART. 25
(1) În aplicarea prevederilor art. 225 i 226 din Lege, ANAP
controleaz ex-post modul de atribuire a contractelor de
achiziie public /acordurilor-cadru, care intr sub inciden a
prevederilor Legii, ca urmare a sesiz rilor/solicit rilor
persoanelor fizice/juridice sau din oficiu.
(2) Sesizarea trebuie s fie însoit de date/documente
relevante în susinerea acesteia.
(3) ANAP controleaz ex-post din oficiu:
a) proceduri de atribuire aferente contractelor finanate
din fonduri europene, selectate conform metodologiei de control;
b) în cazul aciunilor tematice.
(4) Metodologia de control ex-post privind modul de
atribuire a contractelor de achiziie public/acordurilor-cadru
se stabilete prin ordin al preedintelui ANAP.
ART. 26
În cazul în care, din motive de natur tehnic, operatorul
SEAP nu are posibilitatea transmiterii unui anumit anun spre
publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, autoritii
contractante îi revine responsabilitatea transmiterii spre
publicare a anunului respectiv prin mijloace proprii.
Operatorul SEAP are obligaia de a în tiin!a autoritatea
contractant" cu privire la apari#ia unei astfel de situa$ii, în
cel mult o zi lucr%toare de la expirarea termenului prev&zute la
art. 24 alin. (3).
ART. 27
(1) Orice r'spuns al autorit()ii contractante la
solicit*rile de clarific+ri sau informa,ii suplimentare primite
în condi-iile art. 160 alin. (1) din Lege, se posteaz. în SEAP
la sec/iunea specific0, disponibil1 în sistemul informatic,
semnat cu semn2tur3 electronic4 extins5, bazat6 pe un certificat
calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare
acreditat.
(2) În m7sura în care solicit8rile de clarific9ri sau
informa:ii suplimentare în leg;tur< cu documenta=ia de atribuire
nu au fost adresate în timp util de operatorii economici
interesa>i, în condi?iile art. 161 din Lege, autoritatea
contractant@ rAspunde la solicitarea de clarificBri în mCsura în
care se respectD, în mod cumulativ, urmEtoarele:
a) perioada necesarF pentru elaborarea Gi transmiterea în
SEAP de cHtre autoritatea contractantI a rJspunsului face
posibilK primirea acestuia de cLtre operatorii economici înainte

de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor sau
solicitrilor de participare;
b) r spunsul nu modific informaiile deja publicate, nu
afecteaz modul de elaborare a ofertelor i nici nu devine
necesar publicarea unei erate.
ART. 28
(1) În condiiile art. 221 din Lege, pe parcursul
îndeplinirii contractului, preul poate fi ajustat prin
actualizare în cazul în care pe pia
au ap rut anumite
condi ii, în urma c rora s-a constatat creterea/diminuarea
indicilor de pre pentru elemente constitutive ale ofertei, al
cror efect se reflect în creterea/diminuarea costurilor pe
baza crora s-a fundamentat preul contractului.
(2) Pentru a se respecta principiul transparenei,
posibilitatea de ajustare a preului trebuie s fie precizat
atât în documentaia de atribuire, cât i în contractul care
urmeaz s fie încheiat, prin clauze speciale în acest sens.
(3) Autoritatea contractant precizeaz atât în documentaia
de atribuire, cât i în contractul de achizi!ie public"/acordulcadru, modul concret de ajustare a pre#ului, indicii care vor fi
utiliza$i, precum %i sursa informa&iilor cu privire la evolu'ia
acestora, cum ar fi buletine statistice sau cota(ii ale burselor
de m)rfuri.
(4) Lipsa, modificarea sau completarea
informa*iilor/clauzelor determin+ inaplicabilitatea prevederilor
referitoare la posibilitatea de ajustare a pre,ului contractului
de achizi-ie public./acordului-cadru.
(5) În condi/iile art. 221 din Lege, posibilitatea de
ajustare a pre0ului, precizat1 atât în documenta2ia de
atribuire, cât 3i în contractul care urmeaz4 s5 fie încheiat,
dar f6r7 a fi îndeplinite condi8iile prev9zute la alin. (3),
este posibil: numai în cazul în care au loc modific;ri
legislative sau au fost emise de c<tre autorit=>ile locale acte
administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau
renun?area la anumite taxe/impozite locale al c@ror efect se
reflectA în creBterea/diminuarea costurilor pe baza cCrora s-a
fundamentat preDul contractului.
(6) În orice situaEie, preFul contractului poate fi ajustat
doar în mGsura strict necesarH pentru acoperirea costurilor pe
baza cIrora s-a fundamentat preJul contractului.
(7) Modul de ajustare a preKului contractului de achiziLie
publicM nu trebuie sN conducO în niciun caz la schimbarea
rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau
diminuarea avantajului competitiv pe baza cPruia contractantul
respectiv a fost declarat câQtigRtor în urma finalizSrii
respectivei proceduri, cu excepTia cazului prevUzut la alin.
(5).

Paragraful 2
Stabilirea criteriilor de calificare
selecie

i a criteriilor de

ART. 29
(1) Criteriile de calificare au ca scop demonstrarea
poten ialului tehnic, financiar i organizatoric al fiecrui
operator economic participant la procedur, potenial care
trebuie s reflecte posibilitatea concret a acestuia de a
îndeplini contractul/acordul-cadru i de a rezolva eventualele
dificult i legate de îndeplinirea acestuia, în cazul în care
oferta sa va fi declarat câ tigtoare.
(2) Criteriile de selecie au ca scop selectarea
candidailor cu cea mai mare capacitate economic i financiar,
tehnic i/sau profesional dintre operatorii economici care au
depus o solicitare de participare în cazul aplicrii
procedurilor de atribuire ce se desfoar în mai multe etape.
(3) Selecia candidailor reprezint un proces distinct care
urmeaz procesului de calificare i care are ca scop doar
limitarea num rului de candida!i califica"i care vor depune
oferta în etapa a doua a licita#iei restrânse sau, dup$ caz,
care vor participa la dialog/negocieri. Selec%ia se realizeaz&
prin acordarea pentru fiecare candidat în parte a unui punctaj
care trebuie s' reflecte capacitatea acestuia de a îndeplini
contractul ce urmeaz( s) fie atribuit.
ART. 30
(1) Autoritatea contractant* poate utiliza criterii de
calificare atunci când aplic+ orice procedur, de atribuire.
(2) Autoritatea contractant- stabile.te criterii de selec/ie
în cadrul documenta0iei de atribuire atunci când aplic1 în
cadrul procedurii de atribuire etapa de selec2ie a candida3ilor
4i trebuie s5 se raporteze la criteriile de calificare stabilite
prin documenta6ia de atribuire.
(3) Criteriile de selec7ie pot privi numai situa8ia
economic9 :i financiar; <i/sau capacitatea tehnic= >i
profesional? @i trebuie sA se raporteze la criterii de
calificare ce au fost stabilite de autoritatea contractantB prin
documentaCia de atribuire.
(4) Criteriile de calificare Di criteriile de selecEie
stabilite de autoritatea contractantF sunt incluse în fiGa de
date a achiziHiei, precum Ii în anunJul de participare.
(5) Autoritatea contractantK are obligaLia sM precizeze în
anunNul de participare Oi în documentaPia de atribuire
modalitatea de acordare a punctajului pe baza cQruia se va
realiza clasamentul candidaRilor, ori de câte ori urmeazS sT
realizeze o selecUie a acestora.

(6) Criteriile de calificare i criteriile de selecie
precizate de autoritatea contractant în caietul de sarcini ori
în documenta ia descriptiv i care nu sunt prevzute în fia de
date a achiziiei/anun ul de participare sunt considerate clauze
nescrise.
ART. 31
(1) Autoritatea contractant nu are dreptul de a
restric iona participarea la procedura de atribuire a
contractului de achizi ie public prin introducerea unor
criteriile minime de calificare, care:
a) nu prezint relevan în raport cu natura i
complexitatea contractului de achiziie public ce urmeaz s
fie atribuit;
b) sunt disproporionate în raport cu natura i
complexitatea contractului de achiziie public ce urmeaz a fi
atribuit.
(2) Autoritatea contractant are dreptul de a impune ca
cerin minim de calificare, în raport cu situaia economic !i
financiar" a ofertan#ilor/candida$ilor, un anumit nivel al unor
indicatori economici sau financiari, numai în cazul în care
indicatorii respectivi au o leg%tur& concret' cu un eventual
risc de neîndeplinire a contractului.
(3) În aplicarea prevederilor art. 54 alin. (5) din Lege,
autoritatea contractant( are dreptul de a impune prin
documenta)ia de atribuire ca, în cazul în care este depus* o
ofert+ de c,tre operatori economici care particip- în comun la
procedura de atribuire, fiecare dintre ace.tia s/ demonstreze
îndeplinirea unui nivel al criteriilor referitoare la situa0ia
economic1 2i financiar3 4i capacitatea tehnic5 6i profesional7
propor8ional cu cota de implicare în executarea viitorului
contract.
(4) În aplicarea art. 201 alin. (1) din Lege, certificarea
operatorilor economici, respectiv includerea lor în cadrul unor
liste oficiale se realizeaz9 pe sectoare de activitate cum ar
fi, f:r; a se limita la, lucr<ri de construc=ii civile, drumuri,
infrastructur> ap? uzat@.
(5) Metodologia de realizare a certificArii prevBzute la
alin. (4) se stabileCte prin ordin comun emis de instituDia ce
reglementeazE domeniul specific de activitate pentru care se
elaboreazF lista oficialG de operatori economici agreaHi,
împreunI cu ANAP, modul de gestionare al acestor liste urmând a
se stabili în condiJiile legii.
Paragraful 3
Stabilirea criteriului de atribuire
ART. 32

(1) În cazul în care criteriul utilizat este criteriul "cel
mai bun raport calitate-pre" sau "cel mai bun raport calitatecost", astfel cum este prevzut la art. 187 alin. (3) lit. c) i
d) din Lege, stabilirea ofertei câ tigtoare se realizeaz prin
aplicarea unui sistem de factori de evaluare pentru care se
stabilesc ponderi relative sau un algoritm specific de calcul.
(2) Factorii de evaluare a ofertelor, precum i algoritmul
de punctare prevzut la alin. (1) se precizeaz în mod clar i
detaliat în cadrul documenta iei de atribuire i vor reflecta
metodologia de punctare a avantajelor care vor rezulta din
propunerile tehnice i financiare prezentate de ofertan i.
(3) În aplicarea art. 187 alin. (3) lit. c) i d) din Lege,
în cazul în care calitatea personalului ce va realiza efectiv
activitile care fac obiectul contractului ce urmeaz a fi
atribuit are un impact semnificativ asupra nivelului de
executare i a rezultatului acestuia, factorii de evaluare a
ofertelor se pot referi i la organizarea, calificarea i
experiena respectivului personal.
(4) Autoritatea contractant nu poate folosi organizarea,
calificarea i experiena personalului desemnat pentru a efectua
activitile contractului, respectiv cel precizat la alin. (3),
ca parte a procesului de calificare i selecie în cadrul
procedurii de atribuire a respectivului contract.
(5) În cazul în care, în cadrul unei proceduri de atribuire,
autoritatea contractant stabilete factori de evaluare de
natura celor prevzu i la alin. (3), precum !i criteriile de
calificare în condi"iile art. 179 lit. g) din Lege, aceste
criterii se pot referi doar la calificarea #i experien$a
profesional% a personalului permanent, în special de conducere,
al operatorului economic candidat/ofertant, care este precizat
în DUAE, respectiv la alte persoane decât cele desemnate pentru
a efectua activit&'ile contractului în cauz(.
(6) În aplicarea art. 187 alin. (8) )i (9) din Lege, în
cazul contractelor de servicii având ca obiect presta*ii
intelectuale, cum ar fi cele de consultan+,/asisten-. tehnic/,
elaborare studii, proiectare sau supervizare, aferente unor
proiecte de complexitate ridicat0, criteriul de atribuire
prev1zut la alin. (1) se aplic2 în mod obligatoriu, iar ponderea
alocat3 factorului pre4 nu poate fi mai mare de 40%.
(7) Prin ordin al pre5edintelui ANAP se stabilesc
categoriile de servicii intelectuale, în sensul alin. (6).
(8) Atunci când stabile6te factorii de evaluare a ofertelor,
autoritatea contractant7 nu are dreptul de a utiliza factori
care:
a) nu au o leg8tur9 direct: cu natura ;i obiectul
contractului de achizi<ie public= ce urmeaz> s? fie atribuit;

b) nu reflect un avantaj pe care autoritatea contractant
îl poate obine prin utilizarea factorului de evaluare
respectiv.
(9) Ponderea stabilit pentru fiecare factor de evaluare nu
trebuie s conduc la distorsionarea rezultatului aplicrii
procedurii pentru atribuirea contractului de achiziie public.
Pentru fiecare factor de evaluare autoritatea contractant are
obliga ia de a stabili o pondere care s reflecte în mod corect:
a) importan a caracteristicii tehnice/func ionale
considerate a reprezenta un avantaj calitativ, de mediu i/sau
social ce poate fi punctat; sau
b) cuantumul valoric al avantajelor de natur financiar pe
care ofertanii le pot oferi prin asumarea unor angajamente
suplimentare în raport cu cerinele minime prevzute în caietul
de sarcini sau documentul descriptiv.
(10) În cazul în care, în cadrul unei proceduri se atribuie
mai multe loturi, autoritatea contractant poate stabili
criterii de atribuire separate i diferite pentru fiecare lot în
parte.
ART. 33
(1) În cazul în care criteriul de atribuire utilizat este
"costul cel mai sczut", acesta se calculeaz prin însumarea
cuantificrilor în unitatea monetar, exprimate în valoare net,
a eforturilor financiare ale autoritii contractante,
corespunztoare elementelor ciclului de via identificate de
autoritatea contractant ca fiind relevante pentru obiectul
contractului, în fiecare an de utilizare a produsului,
serviciului sau lucr!rii achizi"ionate, în plus fa#$ de costul
de achizi%ie. Moneda utilizat& la cuantificarea unit'(ilor
monetare în valoare net) este cea în care se exprim* pre+ul
contractului.
(2) Pentru perspectiva financiar, a ciclului de via-.,
autoritatea contractant/ trebuie s0 aib1 în vedere urm2toarele:
a) la determinarea costului elementelor pe ciclul de via34
pentru fiecare an de utilizare, pre5urile relevante care trebuie
luate în considerare sunt pre6urile pl7tibile de c8tre
autoritatea contractant9 pentru utilizarea produsului,
serviciului sau lucr:rii, exclusiv TVA, inclusiv taxe ;i
impozite în sarcina autorit<=ii contractante, aferente
utiliz>rii produsului, serviciului sau lucr?rii respective;
b) costul pe ciclul de via@A Bi costul pe elementele
acestuia se calculeazC prin însumarea diferitelor tipuri de
costuri înregistrate în fiecare an pe durata de viaDE Fi
aplicarea la acestea a ratei de actualizare, astfel încât
acestea sG fie exprimate ca valoare în anul financiar de
realizare a achiziHiei.

(3) Autorit ile contractante au obligaia de a include în
cadrul documentaiei de atribuire toate informaiile necesare
pentru calculul financiar al fiecrui element de cost inclus în
costul pe ciclul de via.
(4) Informaiile comunicate conform alin. (3) includ cel
pu in urm toarele: condi iile, mediul i intensitatea de
utilizare, durata de utilizare anticipat i durata de utilizare
luat în considerare pentru aplicarea criteriului de atribuire
i compararea ofertelor, eforturile financiare ce trebuie
cuantificate pentru fiecare element de cost, rata de actualizare
care urmeaz a fi utilizat pentru calculul din perspectiv
financiar, modalitatea efectiv de realizare a calculului
costului pe durata de via în propunerea financiar, condiii
contractuale de monitorizare a materializrii elementelor de
cost din perspectiv financiar i efectele generate prin
materializarea/nematerializarea cuantificrilor monetare a
elementelor de cost în scopul comparrii ofertelor.
(5) Prin ordin comun al ANAP i al Comisiei Na!ionale de
Prognoz" se va stabili metodologia de calcul al ratei de
actualizare ce va fi utilizat# la atribuirea contractelor de
achizi$ie public%.
(6) Nivelul ratei de actualizare ce va fi utilizat& în
procedurile de atribuire ce vor fi desf'(urate în anul urm)tor
se va calcula *i actualiza în fiecare an, în ultimul trimestru,
pân+ la cel târziu data de 15 decembrie, prin aplicarea
metodologiei prev,zute la alin. (5), -i se va publica pe site-ul
Ministerului Finan.elor Publice.
(7) În cazul aplic/rii criteriului de atribuire prev0zut la
alin (1), ierarhia ofertelor admisibile se stabile1te în ordinea
cresc2toare a costului pe ciclul de via34 actualizat în anul în
care se ini5iaz6 procedura, iar drept ofert7 câ8tig9toare este
desemnat: oferta cu cel mai mic cost pe ciclul de via;<.
ART. 34
În cazul în care criteriul utilizat este "pre=ul cel mai
sc>zut", astfel cum este prev?zut la art. 187 alin. (3) lit. a)
din Lege, stabilirea ofertei câ@tigAtoare se realizeazB numai
prin compararea preCurilor prezentate în cadrul ofertelor
admisibile, fDrE sF fie cuantificate alte elemente de naturG
tehnicH sau alte avantaje care rezultI din modul de îndeplinire
a contractului de cJtre operatorii economici participanKi la
procedura de atribuire.
Paragraful 4
Stabilirea garanLiei de participare
ART. 35

(1) Garania de participare reprezint un instrument aferent
modului de prezentare a ofertei, care are drept scop protejarea
autorit ii contractante fa de riscul unui comportament
necorespunztor al ofertantului pe toat perioada implicrii
sale în procedura de atribuire.
(2) Autoritatea contractant are dreptul de a solicita
ofertan ilor constituirea garan iei de participare.
(3) Fi a de date a achizi iei trebuie s conin urmtoarele
informaii privind constituirea garaniei de participare:
a) valoarea, ce nu poate depi 2% din valoarea estimat a
contractului de achiziie public sau în cazul acordului-cadru
din valoarea estimat a celui mai mare contract subsecvent, fr
a se lua în calcul valoarea pentru diverse i neprevzute, dac
este cazul;
b) perioada de valabilitate care va fi cel puin egal cu
perioada minim! de valabilitate a ofertei, astfel cum a fost
solicitat" prin documenta#ia de atribuire.
(4) Prin excep$ie de la prevederile alin. (3) lit. a), în
cazul atribuirii contractelor a c%ror valoare estimat& este mai
mic' decât echivalentul în lei a 25.000.000 euro, valoarea
garan(iei de participare nu poate dep)*i 1% din valoarea
estimat+ a contractului/acordului-cadru ce urmeaz, a fi
atribuit.
---------Alin. (4) al art. 35 a fost introdus de pct. 2 al art. II
din HOT-RÂREA nr. 866 din 16 noiembrie 2016, publicat. în
MONITORUL OFICIAL nr. 972 din 5 decembrie 2016.
ART. 36
(1) Garan/ia de participare se constituie prin virament
bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condi0iile
legii de o societate bancar1 ori de o societate de asigur2ri,
care nu se afl3 în situa4ii speciale privind autorizarea ori
supravegherea, în condi5iile legii.
(2) Garan6ia de participare trebuie s7 fie constituit8 în
suma 9i pentru perioada de valabilitate prev:zute în
documenta;ia de atribuire.
(3) Garan<ia trebuie s= fie irevocabil>.
(4) Instrumentul de garantare trebuie s? prevad@ cA plata
garanBiei de participare se va executa necondiCionat, respectiv
la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraDiei acestuia
cu privire la culpa persoanei garantate Ei se prezintF
autoritGHii contractante cel mai târziu la data Ii ora-limitJ de
depunere a ofertelor.
----------

Alin. (4) al art. 36 a fost modificat de pct. 3 al art. II
din HOTRÂREA nr. 866 din 16 noiembrie 2016, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 972 din 5 decembrie 2016.
(5) Autoritatea contractant nu are dreptul:
a) de a impune sau de a interzice prezentarea unui
instrument de garantare emis de ctre o anumit societate
bancar ori societate de asigurri, nominalizat în mod expres
în documentaia de atribuire;
b) de a limita posibilitatea de prezentare a instrumentelor
de garantare numai la cele care sunt emise de c tre societ i
bancare sau numai la cele care sunt emise de c tre societ i de
asigurri.
(6) Prin excepie de la prevederile alin. (1), în cazul în
care valoarea garaniei de participare este mai mic de 5.000
lei i numai dac în documentaia de atribuire este prevzut
aceast posibilitate, garania de participare se poate constitui
i prin depunerea la casieria autoritii contractante a unei
sume în numerar.
(7) Abrogat.
---------Alin. (7) al art. 36 a fost abrogat de pct. 4 al art. II din
HOTRÂREA nr. 866 din 16 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 972 din 5 decembrie 2016.
ART. 37
(1) Autoritatea contractant are obliga ia de a re!ine
garan"ia de participare atunci când ofertantul se afl# în
oricare dintre urm$toarele situa%ii:
a) î&i retrage oferta în perioada de valabilitate a
acesteia;
b) oferta sa fiind stabilit' câ(tig)toare, nu constituie
garan*ia de bun+ execu,ie în termenul prev-zut la art. 39 alin.
(3);
c) oferta sa fiind stabilit. câ/tig0toare, refuz1 s2 semneze
contractul de achizi3ie public4/acordul-cadru în perioada de
valabilitate a ofertei.
(2) În cazul încheierii unui acord-cadru, prevederile alin.
(1) lit. b) nu sunt aplicabile.
ART. 38
(1) Garan5ia de participare, constituit6 de ofertantul a
c7rui ofert8 a fost stabilit9 ca fiind câ:tig;toare, se
restituie de c<tre autoritatea contractant= în cel mult 3 zile
lucr>toare de la data constituirii garan?iei de bun@ execuAie.
(2) În cazul unei proceduri de atribuire a unui acord-cadru,
precum Bi în cazul atribuirii unui contract pentru care nu este
obligatorie constituirea garanCiei de bunD execuEie, garanFia de

participare constituit de ofertantul a c rei ofert a fost
stabilit câtigtoare se restituie de ctre autoritatea
contractant în cel mult 3 zile lucrtoare de la data semn rii
acordului-cadru/contractului.
(3) Garan ia de participare, constituit de ofertan ii a
c ror ofert nu a fost stabilit câtigtoare, se restituie de
ctre autoritatea contractant dup semnarea contractului de
achiziie public/acordului-cadru cu ofertantul/ofertanii ale
crui/cror oferte au fost desemnate câtigtoare, dar nu mai
târziu de 3 zile lucrtoare de la data semnrii contractului de
achiziie public/acordului-cadru cu ofertantul declarat
câ tig!tor.
(4) În cazul în care autoritatea contractant" se afl#,
conform prevederilor art. 212 alin. (1) sau art. 213 din Lege,
în situa$ia de a anula procedura de atribuire, garan%ia de
participare se restituie dup& data expir'rii termenului de
depunere a unei contesta(ii cu privire la aceast) decizie, dar
nu mai târziu de 3 zile lucr*toare de la aceast+ dat,.
(5) Dup- primirea comunic.rii prev/zute la art. 215 din
Lege, ofertan0ii ale c1ror oferte au fost declarate
necâ2tig3toare au dreptul de a ob4ine eliberarea garan5iei de
participare înainte de expirarea perioadei prev6zute la alin.
(3), dac7 transmit autorit89ii contractante o solicitare în
acest sens. Autoritatea contractant: are obliga;ia de a restitui
garan<ia de participare în cel mult 3 zile lucr=toare de la
primirea unei solicit>ri în acest sens.
Paragraful 5
Stabilirea garan?iei de bun@ execuAie
ART. 39
(1) GaranBia de bunC execuDie a contractului se constituie
de cEtre contractant în scopul asigurFrii autoritGHii
contractante de îndeplinirea cantitativI, calitativJ Ki în
perioada convenitL a contractului de achiziMie
publicN/contractului subsecvent.
(2) În cazul atribuirii unui contract de furnizare sau de
servicii, cu excepOia serviciilor de proiectare, a cPrui valoare
estimatQ este mai micR decât valoarea prevSzutT la art. 7 alin.
(1) din Lege, precum Ui în cazul unui contract atribuit în urma
aplicVrii procedurii de negociere fWrX publicarea prealabilY a
unui anunZ de participare, autoritatea contractant[ are dreptul
de a nu solicita contractantului constituirea garan\iei de bun]
execu^ie.
(3) Garan_ia de bun` execuaie se constituie în termen de 5
zile lucrbtoare de la data semncrii contractului de achizidie
publice/contractului subsecvent.

(4) Autoritatea contractant stabilete valoarea garaniei
de bun execuie prin raportare la complexitatea contractului de
achiziie public/contractului subsecvent care urmeaz a fi
executat, care îns nu trebuie s dep easc 10% din pre ul
contractului, fr TVA.
(5) În cazul în care pe parcursul executrii contractului de
achiziie public se suplimenteaz valoarea acestuia,
contractantul are obligaia de a completa garania de bun
execuie în corelaie cu noua valoare a contactului de achiziie
public.
ART. 40
(1) De regul, garania de bun execuie se constituie prin
virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în
condiiile legii de o societate bancar sau de o societate de
asigur!ri, care devine anex" la contract, prevederile art. 36
alin. (3)-(5) aplicându-se corespunz#tor.
(2) În cazul în care valoarea garan$iei de bun% execu&ie
este mai mic' de 5.000 de lei, autoritatea contractant( are
dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la
casierie a unor sume în numerar.
(3) Dac) p*r+ile convin, garan,ia de bun- execu.ie se poate
constitui /i prin re0ineri succesive din sumele datorate pentru
facturi par1iale, cu condi2ia ca autoritatea contractant3 s4 fi
prev5zut aceast6 posibilitate în documenta7ia de atribuire.
(4) În cazul prev8zut la alin. (3), contractantul are
obliga9ia de a deschide un cont la dispozi:ia autorit;<ii
contractante, la o banc= agreat> de ambele p?r@i.
(5) În cazul în care autoritatea contractantA are calitatea
de autoritate publicB, instituCie publicD sau operator economic
cu capital integral sau majoritar de stat, contractantul are
obligaEia de a deschide contul la dispoziFia autoritGHii
contractante, prevIzut la alin (4), la unitatea Trezoreriei
Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea
acestuia.
(6) Suma iniJialK care se depune de cLtre contractant în
contul de disponibil astfel deschis potrivit alin. (4) Mi (5) nu
trebuie sN fie mai micO de 0,5% din prePul contractului de
achiziQie publicR/contractului subsecvent, fSrT TVA.
(7) Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziUie
publicV/contractului subsecvent, autoritatea contractantW
urmeazX sY alimenteze contul de disponibil prevZzut la alin. (4)
[i (5) prin re\ineri succesive din sumele datorate ]i cuvenite
contractantului pân^ la concuren_a sumei stabilite drept
garan`ie de buna execubie în contractul de achizicie
publicd/contractul subsecvent ei va înftiinga contractantul
despre vhrsimântul efectuat, precum ji despre destinakia lui.

(8) Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului
pe numele contractantului prevzut la alin. (5) pot fi dispuse
pl i atât de ctre contractant, cu avizul scris al autoritii
contractante care se prezint unitii Trezoreriei Statului, cât
i de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scris a
autorit ii contractante în favoarea c reia este constituit
garania de bun execuie.
(9) Contul de disponibil prevzut la alin. (4) i (5) este
purttor de dobând în favoarea contractantului.
ART. 41
Autoritatea contractant are dreptul de a emite pretenii
asupra garaniei de bun execuie, oricând pe parcursul
îndeplinirii contractului de achiziie public/contractului
subsecvent, în limita prejudiciului creat, în cazul în care
contractantul nu îi îndeplinete din culpa sa obligaiile
asumate prin contract. Anterior emiterii unei preten ii asupra
garan!iei de bun" execu#ie autoritatea contractant$ are
obliga%ia de a notifica preten&ia atât contractantului, cât 'i
emitentului instrumentului de garantare, precizând obliga(iile
care nu au fost respectate, precum )i modul de calcul al
prejudiciului. În situa*ia execut+rii garan,iei de bunexecu.ie, par/ial sau total, contractantul are obliga0ia de a
reîntregii garan1ia în cauz2 raportat la restul r3mas de
executat.
ART. 42
(1) În cazul contractului de furnizare, autoritatea
contractant4 are obliga5ia de a elibera/restitui garan6ia de
bun7 execu8ie în cel mult 14 zile de la data întocmirii
procesului-verbal de recep9ie a produselor care fac obiectul
contractului de achizi:ie public;/contractului subsecvent <i/sau
de la plata facturii finale, dac= nu a ridicat pân> la acea dat?
preten@ii asupra ei.
(2) În cazul contractului de servicii, autoritatea
contractantA are obligaBia de a elibera/restitui garanCia de
bunD execuEie în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de
cFtre contractant a obligaGiilor asumate prin contractul de
achiziHie publicI/contractul subsecvent respectiv, dacJ nu a
ridicat pânK la acea datL pretenMii asupra ei.
(3) În cazul contractelor de servicii de proiectare,
autoritatea contractantN are obligaOia de a elibera/restitui
garanPia de bunQ execuRie dupS cum urmeazT:
a) valoarea garanUiei de bunV execuWie aferentX studiilor de
prefezabilitate Yi/sau fezabilitate, în termen de 14 zile de la
data predZrii [i însu\irii/aprob]rii documenta^iei tehnicoeconomice respective sau de la data finaliz_rii tuturor
obliga`iilor contractului de servicii, daca nu a ridicat pânb la
acea datc pretendii asupra ei;

b) valoarea garaniei de bun execu ie aferent proiectului
tehnic i/sau detaliilor de execuie, în termen de 14 zile de la
data încheierii procesului-verbal de recepie la terminarea
lucrrilor executate în baza proiectului respectiv, dac nu a
ridicat pân la acea dat preten ii asupra ei, dar nu mai târziu
de 3 ani de la predarea respectivelor documenta ii tehnice, în
cazul în care autoritatea contractant nu a atribuit în aceast
perioad contractul de lucrri în cauz;
c) valoarea garaniei de bun execuie aferent serviciilor
de supervizare a lucrrilor/dirigenie de antier, în termen de
14 zile de la data emiterii raportului final de
supervizare/expirarea duratei de garanie acordat lucrrii în
cauz.
(4) În cazul contractelor de lucrri, autoritatea
contractant are obligaia de a elibera/restitui garan ia de
bun! execu"ie dup# cum urmeaz$:
a) 70% din valoarea garan%iei, în termen de 14 zile de la
data încheierii procesului-verbal de recep&ie la terminarea
lucr'rilor, dac( nu a ridicat pân) la acea dat* preten+ii asupra
ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;
b) restul de 30% din valoarea garan,iei, la expirarea
perioadei de garan-ie a lucr.rilor executate, pe baza
procesului-verbal de recep/ie final0.
(5) Procesele-verbale de recep1ie la terminarea lucr2rilor
3i, respectiv, de recep4ie final5 pot fi întocmite 6i pentru
p7r8i/obiecte din/de lucrare, dac9 acestea sunt distincte din
punct de vedere fizic :i func;ional, propor<ional cu valoarea
lucr=rilor recep>ionate.
CAP. III
Realizarea achizi?iei publice
SEC@IUNEA 1
AchiziAia directB
ART. 43
(1) Autoritatea contractantC are dreptul de a achiziDiona
direct produse, servicii sau lucrEri, în mFsura în care valoarea
estimatG a achiziHiei, fIrJ TVA, este mai micK decât pragurile
valorice prevLzute la art. 7 alin. (5) din Lege.
(2) SEAP pune la dispoziMia autoritNOilor contractante
posibilitatea tehnicP de a achiziQiona direct, prin intermediul
catalogului electronic publicat în SEAP, produse, servicii sau
lucrRri a cSror achiziTionare intrU sub incidenVa prevederilor
alin. (1).
(3) În cazul în care autoritatea contractantW nu identificX
în cadrul catalogului electronic produsul, serviciul sau

lucrarea care îi poate satisface necesitatea sau constat c
preul postat de operatorii economici pentru obiectul achiziiei
este mai mare decât preul pieei sau din motive tehnice
imputabile SEAP nu este posibil accesul la catalogul electronic,
atunci autoritatea contractant poate realiza achiziia de la
orice operator economic, elaborând în acest sens o not
justificativ .
(4) Achizi ia prev zut la alin. (1) se realizeaz pe baz
de document justificativ.
(5) Angajamentul legal prin care se angajeaz cheltuielile
aferente achiziiei directe poate lua forma unui contract de
achiziie public sau, dup caz, a unui document fiscal ori a
unei comenzi, inclusiv în cazul achiziiilor iniiate prin
intermediul instrumentelor de plat ce permit posesorului s le
utilizeze în relaia cu comercianii în vederea efecturii de
pli, fr numerar, pentru achiziionarea de produse, servicii
i/sau lucr!ri prin intermediul unui terminal, cum ar fi, dar
f"r# a se limita la, cardurile de plat$ %i/sau portofele
electronice.
ART. 44
(1) În cadrul SEAP, operatorii economici înregistra&i au
posibilitatea de a publica un catalog cuprinzând produsele,
serviciile sau lucr'rile pe care le ofer(, cu rol de instrument
de lucru op)ional pentru aplicarea prevederilor art. 43 alin.
(1).
(2) În cazul în care public* un astfel de catalog,
operatorii economici au obliga+ia de a men,iona detalii cu
privire la produsele, serviciile sau lucr-rile oferite, inclusiv
pre.ul, astfel încât autoritatea contractant/ s0 aib1 suficiente
informa2ii pentru a alege în mod corect 3i obiectiv.
ART. 45
(1) Autoritatea contractant4, accesând cataloagele publicate
în SEAP, are dreptul de a alege dintre produsele, serviciile sau
lucr5rile prezentate în aceste cataloage 6i de a transmite în
acest scop, prin intermediul SEAP, notific7ri operatorilor
economici care le ofer8.
(2) Notific9rile prev:zute la alin. (1) trebuie s; con<in=
informa>ii referitoare la:
a) datele de identificare ale produselor, serviciilor sau
lucr?rilor solicitate;
b) cerin@ele privind livrarea, prestarea sau executarea;
c) condiAiile în care urmeazB sC se efectueze plata.
ART. 46
(1) În termen de douD zile de la primirea notificErii
prevFzute la art. 45 alin. (1), operatorul economic are
obligaGia de a transmite prin intermediul SEAP acceptarea sau
neacceptarea condiHiilor impuse de autoritatea contractantI.

(2) Netransmiterea unui rspuns în termenul prev zut la
alin. (1) echivaleaz cu neacceptarea condiiilor impuse de
autoritatea contractant.
(3) În cazul în care operatorul economic accept condiiile
impuse de autoritatea contractant, va transmite acesteia, prin
intermediul SEAP, oferta ferm pentru furnizarea produselor,
prestarea serviciilor sau executarea lucr rilor.
(4) Autoritatea contractant va transmite prin intermediul
SEAP dac accept oferta ferm prevzut la alin. (3), în termen
de cel mult 5 zile de la data transmiterii ofertei ferme de
ctre operatorul economic.
(5) În situaia în care achiziia direct se realizeaz în
conformitate cu prevederile art. 43 alin. (3), autoritatea
contractant transmite în SEAP o notificare cu privire la
achiziia direct a crei valoare depete 13.000 lei, fr
TVA, în cel mult 10 zile de la data primirii documentului
justificativ ce st la baza achiziiei realizate.
(6) Transmiterea notific rii prev!zute la alin. (5) se va
efectua în format electronic prin utilizarea aplica"iei
disponibile la adresa de internet www.e-licita#ie.ro $i va
cuprinde minim urm%toarele informa&ii:
a) denumirea 'i datele de identificare ale operatorului
economic;
b) obiectul achizi(iei;
c) codul CPV;
d) valoarea achizi)iei;
e) cantitatea achizi*ionat+;
f) data realiz,rii achizi-iei.
SEC.IUNEA a 2-a
Reguli generale de participare la procedura de atribuire
ART. 47
Sub sanc/iunea excluderii din procedura prev0zut1 la art.
167 din Lege 2i f3r4 a afecta posibilitatea operatorilor
economici de a depune ofert5 alternativ6 sau de a oferta pe mai
multe loturi diferite, ofertantul/candidatul nu are dreptul ca
în cadrul aceleia7i proceduri de atribuire:
a) s8 depun9 dou: sau mai multe candidaturi/oferte
individuale ;i/sau comune, sub sanc<iunea excluderii din
competi=ie a tuturor candidaturilor/ofertelor în cauz>;
b) s? depun@ ofertA individualB/comunC Di sE fie nominalizat
ca subcontractant în cadrul unei alte oferte, sub sancFiunea
excluderii ofertei individuale sau, dupG caz, a celei în care
este ofertant asociat.
ART. 48

(1) În cazul în care ofertantul/candidatul îi demonstreaz
situaia economic i financiar, respectiv capacitatea tehnic
i profesional invocând suportul unui/unor ter /ter i, atunci
acesta are obliga ia de a dovedi sus inerea de care beneficiaz ,
de regul, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei
respective, prin care se confirm faptul c acesta va pune la
dispoziia ofertantului/candidatului resursele invocate.
(2) Autoritatea contractant are obligaia de a lua în
considerare aceast susinere, ca prob a îndeplinirii
criteriilor minime impuse în cadrul documentaiei de atribuire,
cu condiia ca ofertantul/candidatul s poat demonstra c
dispune efectiv de resursele entitilor ce acord susinerea,
necesare pentru realizarea contractului.
ART. 49
În scopul verific rii îndeplinirii criteriilor de calificare
!i selec"ie de c#tre ter$ul/ter%ii care acord& sus'inere, în
condi(iile art. 183 alin. (1) din Lege, autoritatea contractant)
poate solicita ter*ului/ter+ilor sus,in-tor(i), oricând pe
parcursul procesului de evaluare, documente .i informa/ii
suplimentare în leg0tur1 cu angajamentul dat sau cu documentele
prezentate, în cazul în care exist2 rezerve în ceea ce prive3te
corectitudinea informa4iilor sau documentelor prezentate sau cu
privire la posibilitatea de executare a obliga5iilor asumate
prin respectivul angajament.
ART. 50
(1) În cazul în care contractantul întâmpin6 dificult78i pe
parcursul execut9rii contractului de achizi:ie
public;/acordului-cadru, iar sus<inerea acordat= de unul sau mai
mul>i ter?i vizeaz@ îndeplinirea criteriilor referitoare la
situaAia economicB Ci financiarD Ei/sau capacitatea tehnicF Gi
profesionalH, autoritatea contractantI va solicita ofertantului/
candidatului ca prin actul încheiat cu terJul/terKii
susLinMtor(i) sN garanteze materializarea aspectelor ce fac
obiectul respectivului angajament ferm. Prevederile contractuale
dintre autoritatea contractantO Pi contractantul principal vor
asigura cQ autoritatea contractantR poate aplica aceastS
obligaTie.
(2) Autoritatea contractantU va trebui, de asemenea, sV
includW în contract clauze specifice care sX permitY autoritZ[ii
contractante s\ urm]reasc^ orice preten_ie la daune pe care
contractantul ar putea s` o aiba împotriva terbului/tercilor
susdinetor/susfingtori pentru nerespectarea obligahiilor asumate
prin angajamentul ferm, cum ar fi, dar firj a se limita la,
printr-o cesiune a drepturilor contractantului cktre autoritatea
contractantl, cu titlu de garanmie.
ART. 51

(1) În situaia în care autoritatea contractant solicit în
cadrul criteriilor referitoare la capacitatea de exercitare a
activitii profesionale i/sau capacitatea tehnic i
profesional prezentarea unor autoriza ii specifice, cerin a se
consider îndeplinit în cazul operatorilor economici ce
particip în comun la procedura de atribuire, dac acetia
demonstreaz c dispun de respectivele resurse autorizate i/sau
c unul dintre membrii asocierii deine autorizaia solicitat,
dup caz, cu condiia ca respectivul membru s execute partea
din contract pentru care este solicitat autorizaia respectiv.
(2) În cazul în care ofertantul/candidatul sau operatorii
economici care particip în comun la procedura de atribuire
subcontracteaz o parte din contractul de achiziie public care
urmeaz! s" fie atribuit, cerin#a prev$zut% la alin. (1) se
consider& îndeplinit' dac( subcontractantul nominalizat de)ine
autoriza*ia solicitat+ prin documenta,ia de atribuire, cu
condi-ia ca acesta s. execute partea din contract pentru care
este solicitat/ autoriza0ia respectiv1.
SEC2IUNEA a 3-a
Reguli aplicabile comunic3rilor
ART. 52
(1) Situa4iile 5i condi6iile în care este permis7 folosirea
altor mijloace de comunicare decât cele electronice sunt:
a) atunci când, ca urmare a naturii specializate a
achizi8iei, se utilizeaz9 mijloace electronice de comunicare
care necesit: instrumente, dispozitive, formate de fi;iere
specifice, aplica<ii care nu sunt disponibile cu caracter
general;
b) atunci când aplica=iile care suport> formatele de fi?iere
adecvate pentru descrierea ofertelor utilizeaz@ formate de
fiAiere care nu pot fi procesate de nicio altB aplicaCie
deschisD sau disponibilE cu caracter general sau fac obiectul
unui regim de licenFe limitate de drepturi de proprietate
intelectualG, iar autoritatea contractantH nu le poate pune la
dispoziIie pentru descJrcare sau pentru utilizare la distanKL;
c) atunci când utilizarea mijloacelor electronice de
comunicare ar necesita echipamente de birou specializate care nu
sunt disponibile cu caracter în general pentru autoritMNile
contractante;
d) atunci când prin documentele achiziOiei se solicitP
prezentarea unor mostre, machete sau modele la scarQ redusR care
nu pot fi transmise prin mijloace electronice;
e) atunci când este necesarS, fie din cauza unei încTlcUri a
securitVWii mijloacelor electronice de comunicare, fie pentru
protejarea naturii deosebit de sensibile a informaXiilor care

necesit un nivel de protecie atât de ridicat încât nu poate fi
asigurat în mod corespunz tor prin utilizarea instrumentelor i
dispozitivelor electronice disponibile cu caracter general
pentru operatorii economici sau care pot fi puse la dispoziia
acestora prin mijloace alternative de acces.
(2) În ceea ce privete comunicrile pentru care nu sunt
folosite mijloace electronice de comunicare în conformitate cu
alin. (1), comunicarea se poate realiza prin:
a) intermediul serviciilor potale;
b) fax;
c) combinaie între lit. a) i b).
(3) Autoritatea contractant care se afl în una dintre
situa iile prev zute la alin. (1) are obligaia de a indica în
raportul procedurii de atribuire motivele concrete care au
condus la solicitarea altor mijloace de comunicare în procesul
de depunere a ofertelor decât cele electronice.
ART. 53
Instrumentele i dispozitivele de recepie electronic a
ofertelor, a cererilor de participare, precum i a planurilor i
proiectelor pentru concursul de soluii trebuie s garanteze,
prin mijloace tehnice i proceduri adecvate, cel puin c:
a) data i ora exacte de primire a ofertelor, a cererilor de
participare, a planurilor i a proiectelor pot fi determinate cu
precizie;
b) se poate asigura în mod rezonabil ca nimeni s nu poat
avea acces la informaiile transmise conform prezentelor cerine
înainte de termenele specificate;
c) numai persoanele autorizate pot stabili sau modifica
datele pentru deschiderea informaiilor primite;
d) în decursul diferitelor etape ale procedurii de achizi ie
sau ale concursului de solu!ii, accesul la toate datele
prezentate sau la o parte din acestea trebuie s" fie permis doar
persoanelor autorizate;
e) doar persoanele autorizate pot permite accesul la
informa#iile trimise $i doar dup% data stabilit&;
f) informa'iile primite (i deschise în temeiul prezentelor
cerin)e trebuie s* r+mân, accesibile doar persoanelor autorizate
în acest sens;
g) în cazul în care interdic-iile de acces sau condi.iile
prev/zute la lit. b)-f) sunt înc0lcate sau se încearc1 acest
lucru, se poate asigura în mod rezonabil c2 înc3lc4rile sau
încerc5rile de înc6lcare pot fi u7or detectate.
SEC8IUNEA a 4-a
Reguli de publicitate
ART. 54

9i transparen:;

Transmiterea spre publicare a anunurilor prevzute la art.
142 din Lege c tre operatorul SEAP se realizeaz numai prin
mijloace electronice, prin completarea formularelor specifice
disponibile în SEAP la adresa de internet www.e-licitaie.ro i
numai de ctre autoritile contractante înregistrate.
ART. 55
(1) În cazul în care, dup publicarea unui anun , intervin
anumite modific ri fa
de informaiile deja publicate,
autoritatea contractant are obligaia de a transmite spre
publicare un anun de tip erat la anunul iniial, care trebuie
s fie publicat nu mai târziu de 3 zile lucrtoare înainte de
data stabilit pentru depunerea ofertelor sau cererilor de
participare.
(2) În condiiile art. 153 din Lege, autoritatea
contractant are obligaia de a prelungi termenul-limit de
depunere a ofertelor în cazul în care modificrile prevzute la
alin. (1) conduc la ajustri/complet ri ale specifica!iilor
tehnice care presupun timp suplimentar pentru reac"ia
poten#ialilor ofertan$i, cu excep%ia modific&rilor substan'iale
care conduc la anularea procedurii de atribuire deoarece:
a) afecteaz( atât de mult elementele ce descriu contextul
achizi)iei publice încât au ca efect schimbarea indicatorilor
principali ce caracterizeaz* rezultatul contractului ce urmeaz+
a fi atribuit, fapt ce afecteaz, nivelul de competi-ie sau
schimb. pia/a de profil la care se adreseaz0;
b) conduc la modific1ri substan2iale a criteriilor de
calificare 3i selec4ie, în sensul extinderii nivelului acestora
sau introducerii unora noi, fapt ce determin5 restrângerea
competi6iei sau favorizarea unor anumi7i operatori economici.
(3) În situa8ia prev9zut: la alin. (1), autoritatea
contractant; are obliga<ia s= revizuiasc> DUAE aferent
procedurii de atribuire a contractului de achizi?ie
public@/acordului-cadru în cauzA.
ART. 56
Operatorul SEAP are obligaBia de a publica în SEAP
anunCurile prevDzute la art. 142 din Lege în termen de o zi
lucrEtoare de la primirea confirmFrii din partea Oficiului
pentru PublicaGii al Uniunii Europene cu privire la transmiterea
anunHului cItre Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, dacJ
existK aceastL obligaMie.
ART. 57
(1) În cazul unui anunN de intenOie valabil în mod continuu,
transmis spre publicare de autoritatea contractantP în
conformitate cu dispoziQiile art. 111 alin. (1) lit. a) din
Lege, operatorul SEAP are obligaRia de a asigura publicarea
acestuia în mod continuu în SEAP.

(2) Dispoziiile art. 54-56 se aplic în mod corespunz tor
anunului prevzut la alin. (1).
SECIUNEA a 5-a
Derularea procedurilor de atribuire
Paragraful 1
Licitaia deschis
ART. 58
(1) Autoritatea contractant aplic procedura de licita ie
deschis prin mijloace electronice, completând în SEAP anun ul
de participare prev zut la art. 142 din Lege, situaie în care
numai operatorii economici înregistrai în SEAP pot depune
ofert.
(2) Prin excepie de la alin. (1) i în aplicarea art. 208
din Lege, autoritatea contractant poate, dup publicarea
anunului de participare, s nu utilizeze mijloacele electronice
pentru derularea procedurii de atribuire atunci când acest lucru
nu este posibil din motive tehnice imputabile operatorului SEAP,
situaie în care evaluarea conformitii ofertelor cu
specificaiile tehnice i celelalte cerine prevzute în
documentele achiziiei i aplicarea criteriului de atribuire se
realizeaz anterior verific!rii îndeplinirii criteriilor de
calificare "i selec#ie.
ART. 59
(1) În cazul în care autoritatea contractant$ solicit%
îndeplinirea de c&tre candida'i a unor criterii de calificare,
aceasta are obliga(ia de a introduce în SEAP informa)ii
referitoare la forma *i condi+iile în care se demonstreaz,
îndeplinirea de c-tre operatorii economici a acestor criterii,
precum .i termenul în care estimeaz/ c0 va finaliza verificarea
îndeplinirii criteriilor de calificare.
(2) Autoritatea contractant1 nu are dreptul s2 solicite
modificarea, iar operatorul SEAP nu are dreptul s3 modifice
informa4iile de natur5 s6 afecteze func7ionarea sistemului
informatic 8i/sau desf9:urarea procedurii.
(3) În situa;ia în care se constat< erori sau omisiuni cu
privire la informa=iile prev>zute la alin. (2), autoritatea
contractant? are obliga@ia de a dispune anularea procedurii de
atribuire, considerându-se, implicit, cA se îndeplinesc
condiBiile prevCzute la art. 212 alin. (1) lit. c) din Lege.
ART. 60
(1) Operatorul economic are obligaDia de a transmite oferta
Ei DUAE în format electronic Fi numai pânG la data Hi ora-limitI
de depunere a ofertelor prevJzute în anunKul de participare.

(2) Valoarea total a propunerii financiare se cripteaz în
SEAP.
(3) Toate documentele de fundamentare a valorii prevzute la
alin. (2) se depun prin mijloace electronice, fiind încrcate
într-o seciune dedicat a portalului SEAP, iar coninutul
acestora este vizibil comisiei de evaluare dup decriptarea
propunerii financiare.
(4) Documentele prevzute la alin. (1) vor fi semnate cu
semn tur electronic extins , bazat pe un certificat
calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare
acreditat în condiiile legii i încrcate în SEAP în seciunile
specifice disponibile în sistemul informatic i numai de ctre
operatorii economici înregistrai.
ART. 61
În cazul prevzut la art. 58 alin. (2), operatorii economici
vor depune oferta i documentele însoitoare ale acesteia la
adresa prevzut în anunul de participare pân la data i oralimit de depunere a ofertelor.
ART. 62
(1) În cazul în care, în scopul verificrii conformit ii
propunerii tehnice cu cerin!ele caietului de sarcini sau în
scopul verific"rii propunerii financiare, autoritatea
contractant# solicit$ prezentarea anumitor
clarific%ri/complet&ri, atât solicitarea, cât 'i r(spunsul
ofertantului se transmit în SEAP în format electronic, semnate
cu semn)tur* electronic+ extins,, bazat- pe un certificat
calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare
acreditat.
(2) În cazul prev.zut la art. 58 alin. (2), autoritatea
contractant/ transmite solicitarea de clarific0ri/complet1ri la
adresa/num2rul de fax/adresa de e-mail men3ionate de ofertant.
(3) În situa4ia prev5zut6 la alin. (2), ofertantul va
transmite r7spunsul s8u la adresa 9i prin modalitatea prev:zute
în anun;ul de participare.
ART. 63
În cazul în care, din motive tehnice, nu este posibil<
transmiterea anumitor documente în format electronic prin
intermediul SEAP, documentele respective se transmit autorit=>ii
contractante în forma ?i utilizându-se modalitatea de comunicare
solicitate de aceasta, cu respectarea prevederilor privind
regulile de comunicare @i transmitere a datelor.
ART. 64
(1) În cazul prevAzut la art. 58 alin. (2), autoritatea
contractantB are obligaCia de a deschide ofertele la data, ora
Di adresa indicate în anunEul de participare, organizându-se în
acest sens o FedinGH de deschidere a ofertelor.

(2) Orice ofertant are dreptul de a participa la edina de
deschidere a ofertelor prevzut la alin. (1).
(3) În cadrul edinei de deschidere a ofertelor nu este
permis respingerea vreunei oferte, cu excepia celor pentru
care nu a fost prezentat dovada constituirii garan iei de
participare.
(4) edin a de deschidere se finalizeaz printr-un procesverbal semnat de membrii comisiei de evaluare i de
reprezentanii legali/împuternicii ai operatorilor economici
prezeni la edin, în care se consemneaz modul de desfurare
a edinei respective, aspectele formale constatate la
deschiderea ofertelor, elementele principale ale fiecrei
oferte, inclusiv preul, consemnându-se totodat lista
documentelor depuse de fiecare operator economic în parte.
(5) Autoritatea contractant are obligaia de a transmite un
exemplar al procesului-verbal tuturor operatorilor economici
participani la procedura de atribuire, precum i de a-l înc rca
în SEAP, în cel mult o zi lucr!toare de la deschidere,
indiferent dac" ace#tia au fost sau nu prezen$i la %edin&a
respectiv'.
(6) Orice decizie cu privire la calificarea ofertan(ilor
sau, dup) caz, cu privire la evaluarea ofertelor se adopt* de
c+tre comisia de evaluare în cadrul unor ,edin-e ulterioare
.edin/ei de deschidere a ofertelor.
(7) Oferta depus0 dup1 data 2i ora-limit3 de depunere a
ofertelor sau la o alt4 adres5 decât cea precizat6 în anun7ul de
participare se returneaz8 f9r: a fi deschis; operatorului
economic care a depus-o.
ART. 65
(1) Comisia de evaluare analizeaz< DUAE în conformitate cu
prevederile cuprinse în cap. IV sec=iunea a 8-a din Lege.
(2) Comisia de evaluare are obliga>ia de a analiza ?i de a
verifica fiecare ofert@ atât din punctul de vedere al
elementelor tehnice propuse, cât Ai din punctul de vedere al
aspectelor financiare pe care le implicB.
(3) În urma finalizCrii fiecDreia dintre fazele de
verificare prevEzute la alin. (1) Fi (2), autoritatea
contractantG comunicH fiecIrui ofertant ce a fost respins
motivele care au stat la baza acestei decizii, iar celorlalJi
faptul cK se trece la faza urmLtoare de verificare, cu
respectarea prevederilor cap. IV secMiunea a 13-a din Lege.
(4) Comisia de evaluare are obligaNia, în urma finalizOrii
fiecPreia dintre fazele de verificare prevQzute la alin. (1) Ri
(2), sS introducT în SEAP rezultatul admis/respins, sU comunice
motivele de respingere ofertanVilor respinWi, sX deschidY în
SEAP sesiunea pentru prezentarea documentelor-suport aferente

DUAE depuse de ofertantul de pe primul loc, precum i s acorde
un termen de r spuns.
ART. 66
(1) În situaia în care în urma demersurilor realizate de
autoritatea contractant în baza art. 196 alin. (2) din Lege
ofertantul clasat pe primul loc nu demonstreaz în mod
corespunztor îndeplinirea integral a tuturor criteriilor de
calificare, autoritatea contractant solicit ofertantului
clasat pe locul urm tor s depun toate documentele
justificative ca dovad a informaiilor cuprinse în DUAE, în
scopul verificrii îndeplinirii criteriilor de calificare.
(2) În situaia prevzut la alin. (1), autoritatea
contractant atribuie contractul de achiziie public/acordulcadru ofertantului clasat pe locul urmtor, dac acesta
îndeplinete toate criteriile de calificare prevzute în anunul
de participare i/sau în fia de date a achiziiei.
(3) Comisia de evaluare are obligaia elaborrii raportului
procedurii de atribuire în conformitate cu art. 216 din Lege,
care se aprob de c!tre conduc"torul autorit#$ii contractante.
(4) Raportul procedurii se introduce în SEAP în sec%iunile
specifice disponibile în sistemul informatic, semnat cu
semn&tur' electronic( extins), bazat* pe un certificat
calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare
acreditat.
(5) Dup+ aprobarea raportului procedurii de atribuire
prev,zut la alin. (3), autoritatea contractant- are obliga.ia
inform/rii ofertan0ilor cu respectarea prevederilor cap. IV
sec1iunea a 13-a din Lege.
Paragraful 2
Licita2ia restrâns3
ART. 67
(1) Autoritatea contractant4 aplic5 procedura de licita6ie
restrâns7 prin mijloace electronice, completând în SEAP anun8ul
de participare prev9zut la art. 142 din Lege, situa:ie în care
numai operatorii economici înregistra;i în SEAP pot depune
solicitare de participare.
(2) Prin excep<ie de la alin. (1), autoritatea contractant=
poate, dup> publicarea anun?ului de participare, s@ nu utilizeze
mijloacele electronice pentru derularea procedurii de atribuire
atunci când acest lucru nu este posibil din motive tehnice
imputabile operatorului SEAP.
ART. 68
(1) În cazul în care autoritatea contractantA solicitB
îndeplinirea de cCtre candidaDi a unor criterii de calificare,
aceasta are obligaEia de a introduce în SEAP informaFii

referitoare la forma i condiiile în care se demonstreaz
îndeplinirea de c tre operatorii economici a acestor criterii,
precum i termenul în care estimeaz c va finaliza verificarea
îndeplinirii criteriilor de calificare.
(2) Autoritatea contractant nu are dreptul s solicite
modificarea, iar operatorul SEAP nu are dreptul s modifice
informa iile de natur s afecteze func ionarea sistemului
informatic i/sau desfurarea procedurii.
(3) În situaia în care se constat erori sau omisiuni cu
privire la informaiile prevzute la alin. (2), autoritatea
contractant are obligaia de a dispune anularea procedurii de
atribuire, considerându-se, implicit, c se îndeplinesc
condiiile prevzute la art. 212 alin. (1) lit. c) din Lege.
ART. 69
(1) Operatorul economic are obligaia de a transmite
solicitarea de participare, inclusiv DUAE, în format electronic
i numai pân la data i ora-limit de depunere a acestora,
prevzute în anun ul de participare.
(2) În cazul prev!zut la art. 67 alin. (2), operatorii
economici vor depune solicitarea de participare, inclusiv DUAE,
la adresa "i pân# la data $i ora-limit% de depunere, prev&zute
în anun'ul de participare.
(3) Documentele prev(zute la alin. (1) vor fi semnate cu
semn)tur* electronic+ extins,, bazat- pe un certificat
calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare
acreditat, .i înc/rcate în SEAP în sec0iunile specifice
disponibile în sistemul informatic 1i numai de c2tre operatorii
economici înregistra3i.
ART. 70
(1) În prima etap4 a licita5iei restrânse, comisia de
evaluare stabile6te candida7ii selecta8i, aplicând în acest scop
numai criteriile de selec9ie prev:zute în anun;ul de participare
<i respectând metodologia de punctare prev=zut> în fi?a de date
a achizi@iei.
(2) În procesul de evaluare a solicitArilor de participare,
dispoziBiile art. 215 alin. (6) din Lege se aplicC în mod
corespunzDtor.
(3) DupE ce a finalizat selecFia candidaGilor, comisia de
evaluare are obligaHia de a elabora un raport intermediar, care
se aprobI de cJtre conducKtorul autoritLMii contractante.
(4) Raportul prevNzut la alin. (3) se introduce în SEAP în
secOiunile specifice disponibile în sistemul informatic, semnat
cu semnPturQ electronicR extinsS, bazatT pe un certificat
calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare
acreditat.
ART. 71

Dup aprobarea raportului intermediar prev zut la art. 70
alin. (3), autoritatea contractant are obligaia de a comunica
candidailor rezultatul etapei de selecie.
ART. 72
(1) Invitaia de participare la etapa a doua prevzut la
art. 78 alin. (6) din Lege se transmite prin SEAP i trebuie s
cuprind cel pu in urm toarele informaii:
a) referine privind anunul de participare publicat;
b) data i ora-limit stabilite pentru transmiterea
ofertelor în SEAP.
(2) Sistemul informatic permite doar candidailor selectai
în etapa anterioar s depun oferte în cadrul etapei a doua a
procedurii de licitaie restrâns.
(3) În vederea respectrii prevederilor art. 78 alin. (9)
din Lege, candidaii selectai nu au dreptul de a se asocia în
scopul depunerii de ofert comun, iar autoritatea contractant
nu are dreptul de a accepta o astfel de ofert .
(4) În cadrul etapei a doua a procedurii de licita!ie
restrâns", prevederile art. 59-66 se aplic# în mod
corespunz$tor.
Paragraful 3
Negocierea competitiv%
ART. 73
Înainte de ini&ierea procedurii de negociere competitiv'
prin publicarea anun(ului de participare, autoritatea
contractant) are obliga*ia s+ verifice întrunirea condi,iilor
prev-zute la art. 70 alin. (1) din Lege .i s/ justifice
încadrarea în una dintre situa0iile respective.
ART. 74
(1) Operatorul economic are obliga1ia de a transmite
solicitarea de participare, inclusiv DUAE, la adresa 2i pân3 la
data 4i ora-limit5 de depunere a acestora, prev6zute în anun7ul
de participare.
(2) În cadrul primei etape a procedurii de negociere
competitiv8, prevederile art. 68-71 se aplic9 în mod
corespunz:tor.
(3) Invita;ia de participare la etapa a doua prev<zut= la
art. 82 alin. (6) din Lege trebuie s> cuprind? cel pu@in
urmAtoarele informaBii:
a) referinCe privind anunDul de participare publicat;
b) data Ei ora-limitF stabilite pentru depunerea ofertelor
Gi demararea negocierilor;
c) adresa la care se transmit ofertele;
d) adresa la care se deruleazH negocierile;
e) limba sau limbile în care se vor derula negocierile.

(4) În vederea respectrii prevederilor art. 82 alin. (9)
din Lege, candidaii selecta i nu au dreptul de a se asocia în
scopul depunerii de ofert iniial comun, iar autoritatea
contractant nu are dreptul de a accepta o astfel de ofert.
(5) În cadrul etapei a doua a procedurii de negociere
competitiv , prevederile art. 59-64, art. 65 alin. (2) i (3) i
art. 66 se aplic în mod corespunz tor, respectiv urmrindu-se
modul în care ofertele preliminare respect cerinele tehnice
minime obligatorii impuse prin documentaia descriptiv.
ART. 75
(1) Autoritatea contractant are obligaia de a organiza în
cadrul procedurii de negociere competitiv întâlniri cu fiecare
ofertant, în cadrul crora se desfoar negocieri cu privire la
ofertele iniiale depuse de acetia în etapa a doua a
procedurii.
(2) Negocierile se pot desfura prin intermediul SEAP,
printr-o modalitate securizat, accesibil doar ofertan ilor
r!ma"i în competi#ie, sau prin intermediul unei camere de date
puse la dispozi$ie de autoritatea contractant% sau de furnizorul
de servicii de achizi&ie implicat în procedura de atribuire.
(3) Scopul negocierilor este de a îmbun't()i ofertele
ini*ial depuse de participan+ii la negocieri ,i de adaptare a
acestora la condi-iile concrete în care se va derula contractul
de achizi.ie public//acordul-cadru care urmeaz0 a fi atribuit.
(4) La sfâr1itul fiec2rei întâlniri de negocieri, comisia de
evaluare are obliga3ia consemn4rii aspectelor discutate 5i
convenite într-un proces-verbal de 6edin78, care se semneaz9 de
c:tre to;i participan<ii la negocieri.
(5) În m=sura în care a prev>zut aceast? posibilitate în
anun@ul de participare sau în fiAa de date a achiziBiei,
autoritatea contractantC are dreptul de a derula negocierile în
runde succesive, cu scopul de a reduce numDrul de oferte care
urmeazE sF fie negociate.
(6) Negocierile în cadrul etapei a doua a procedurii de
atribuire se deruleazG pânH în momentul în care fiecare
participant la negocieri declarI cJ oferta pe care a prezentat-o
nu mai poate fi îmbunKtLMitN, fapt care se consemneazO explicit
în procesul-verbal de PedinQR.
(7) În cazul în care, pe parcursul negocierilor, comisia
constatS cT nu se înregistreazU îmbunVtWXiri substanYiale ale
ofertei preliminare faZ[ de întâlnirile anterioare, aceasta are
dreptul de a stabili o întâlnire final\, cu fiecare participant
în parte. În cadrul acestei întâlniri fiecare participant are
obliga]ia de a prezenta elementele finale ale propunerii sale
tehnice ^i financiare, pentru care urmeaz_ s` se aplice
criteriul de atribuire.
ART. 76

(1) Dup ce a finalizat etapa a doua, comisia de evaluare
are obligaia de a elabora un raport, care se aprob de ctre
conductorul autoritii contractante.
(2) Raportul prevzut la alin. (1) se introduce în SEAP în
seciunile specifice disponibile în sistemul informatic, semnat
cu semn tur electronic extins , bazat pe un certificat
calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare
acreditat.
(3) Dup aprobarea raportului prevzut la alin. (1),
autoritatea contractant are obligaia de a comunica
ofertanilor rezultatul procedurii.
Paragraful 4
Dialogul competitiv
ART. 77
Înainte de iniierea procedurii de dialog competitiv prin
publicarea anunului de participare, autoritatea contractant
are obligaia de a verifica întrunirea condiiilor prevzute la
art. 70 alin. (1) din Lege i s justifice încadrarea în una
dintre situaiile respective.
ART. 78
(1) Operatorul economic are obligaia de a transmite
solicitarea de participare, inclusiv DUAE, la adresa i pân la
data i ora-limit de depunere a acestora, prev!zute în anun"ul
de participare.
(2) În cadrul primei etape a procedurii de dialog
competitiv, prevederile art. 68-71 se aplic# în mod
corespunz$tor.
(3) Invita%ia de participare prev&zut' la art. 88 alin. (6)
din Lege trebuie s( cuprind) cel pu*in:
a) referin+e privind anun,ul de participare publicat;
b) data -i ora stabilite pentru demararea dialogului;
c) adresa la care se deruleaz. dialogul;
d) limba sau limbile în care se va derula dialogul.
ART. 79
(1) Etapa a doua a procedurii de dialog competitiv const/ în
organizarea de întâlniri cu fiecare candidat selectat, pe
parcursul c0rora se deruleaz1 un dialog cu scopul identific2rii
solu3iilor/op4iunilor referitoare la aspectele tehnice,
financiare, problemele legate de cadrul juridic 5i orice alte
elemente ale contractului de achizi6ie public7/acordului-cadru
care urmeaz8 s9 fie atribuit.
(2) La sfâr:itul fiec;rei întâlniri, comisia de evaluare are
obliga<ia consemn=rii problemelor discutate >i aspectelor
convenite într-un proces-verbal de ?edin@A.

(3) Identificarea soluiilor/op iunilor se structureaz în
funcie de necesitile, obiectivele i constrângerile
autoritii contractante, astfel cum au fost acestea eviden iate
în documenta ia descriptiv .
ART. 80
(1) Dup finalizarea unei runde succesive de reducere a
num rului de soluii, comisia de evaluare are obligaia de a
elabora unui raport intermediar, care se aprob de ctre
conductorul autoritii contractante.
(2) Raportul prevzut la alin. (1) se introduce în SEAP în
seciunile specifice disponibile în sistemul informatic, semnat
cu semntur electronic extins, bazat pe un certificat
calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare
acreditat.
(3) Dup aprobarea raportului intermediar prevzut la alin.
(1), autoritatea contractant are obligaia inform rii
participan!ilor la dialog, cu respectarea prevederilor cap. IV
sec"iunea a 13-a din Lege.
(4) Urm#toarea rund$ de dialog se deruleaz% numai cu
participan&ii r'ma(i în competi)ie dup* finalizarea rundei
succesive organizate anterior.
(5) Participan+ii r,ma-i în competi.ie în urma finaliz/rii
rundei succesive organizate anterior nu au dreptul ca, în cadrul
rundelor urm0toare sau atunci când depun oferta final1, s2
modifice angajamentele asumate prin propunerile tehnice 3i/sau
financiare par4iale pe care le-au prezentat decât în sensul
îmbun5t67irii acestora.
ART. 81
Etapa dialogului cu candida8ii selecta9i se poate desf:;ura
<i prin intermediul SEAP, printr-o modalitate securizat=,
accesibil> doar candida?ilor selecta@i, sau prin intermediul
unei camere de date puse la dispoziAie de autoritatea
contractantB sau de furnizorul de servicii de achiziCie implicat
în procedura de atribuire.
ART. 82
În cazul în care etapa a doua a procedurii de dialog
competitiv nu se poate finaliza prin identificarea unei soluDii
viabile, autoritatea contractantE are dreptul de a anula
procedura de atribuire, considerându-se implicit îndeplinirea
condiFiilor prevGzute la art. 212 alin. (1) lit. a) din Lege.
ART. 83
(1) InvitaHia de participare la a treia etapI a procedurii
de dialog competitiv, prevJzutK la art. 88 alin. (10) din Lege,
trebuie sL cuprindM cel puNin:
a) referinOe privind anunPul de participare publicat;
b) data Qi ora stabilite pentru depunerea ofertelor finale;
c) adresa la care se depun ofertele finale;

d) limba sau limbile în care se vor elabora ofertele.
(2) În cadrul etapei a treia a dialogului competitiv,
ofertantul/ofertanii trebuie s depun oferta/oferte pe baza
soluiei/soluiilor identificate în cursul etapei anterioare,
pân la data i ora-limit specificate în invitaia de
participare, astfel cum au fost stabilite de comun acord în
cadrul etapei de dialog.
ART. 84
Prevederile art. 60-64, art. 65 alin. (2) i (3) i ale art.
66 se aplic în mod corespunz tor.
Paragraful 5
Parteneriatul pentru inovare
ART. 85
(1) Operatorul economic are obliga ia de a transmite
solicitarea de participare, inclusiv DUAE, la adresa i pân la
data i ora-limit de depunere a acestora, prevzute în anunul
de participare.
(2) În cadrul primei etape a procedurii de parteneriat
pentru inovare, prevederile art. 68-71 se aplic în mod
corespunztor.
(3) În cadrul etapei a doua a procedurii de parteneriat
pentru inovare, prevederile art. 59-64 i art. 72 alin. (1) se
aplic în mod corespunztor.
(4) Dup ce a finalizat etapa a doua, comisia de evaluare
are obligaia de a elabora un raport intermediar, care se aprob
de ctre conductorul autoritii contractante.
(5) Raportul prev zut la alin. (4) se introduce în SEAP în
sec!iunile specifice disponibile în sistemul informatic, semnat
cu semn"tur# electronic$ extins%, bazat& pe un certificat
calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare
acreditat.
ART. 86
Dup' aprobarea raportului intermediar prev(zut la art. 85
alin. (4), autoritatea contractant) are obliga*ia de a comunica
ofertan+ilor rezultatul etapei a doua.
ART. 87
Invita,ia de participare prev-zut. la art. 97 alin. (9) din
Lege trebuie s/ cuprind0 cel pu1in:
a) referin2e privind anun3ul de participare publicat;
b) data 4i ora stabilite pentru demararea negocierilor;
c) adresa la care se deruleaz5 negocierile;
d) limba sau limbile în care se vor derula negocierile.
ART. 88
(1) Autoritatea contractant6 are obliga7ia de a organiza, în
cadrul etapei a treia a procedurii, întâlniri cu fiecare

ofertant în parte, în cadrul crora se desf oar negocieri cu
privire la ofertele iniiale depuse de acetia în etapa a doua.
(2) Scopul negocierilor este de îmbuntire a ofertei
ini iale depuse de participan ii la negocieri i de adaptare a
acesteia la condi iile concrete în care se va derula contractul
de achizi ie public/acordul-cadru care urmeaz a fi atribuit.
(3) La sfâritul fiecrei întâlniri de negociere, comisia de
evaluare are obligaia consemnrii aspectelor discutate i
convenite într-un proces-verbal de edin, care se semneaz de
ctre toi participanii la negocieri.
ART. 89
Etapa a treia a procedurii de atribuire se poate desfura
i prin intermediul SEAP, printr-o modalitate securizat,
accesibil doar ofertan!ilor r"ma#i în competi$ie în urma
derul%rii etapei a doua, sau prin intermediul unei camere de
date puse la dispozi&ie de autoritatea contractant' sau de
furnizorul de servicii de achizi(ie implicat în procedura de
atribuire.
ART. 90
În m)sura în care a prev*zut aceast+ posibilitate în anun,ul
de participare sau în fi-a de date a achizi.iei, autoritatea
contractant/ are dreptul de a derula negocierile în runde
succesive, cu scopul de a reduce num0rul de oferte care urmeaz1
s2 fie negociate.
ART. 91
Negocierile în cadrul etapei a treia a procedurii de
atribuire se deruleaz3 pân4 în momentul în care fiecare
participant la negocieri declar5 c6 oferta pe care a prezentat-o
nu mai poate fi îmbun7t89it:, fapt care se consemneaz; explicit
în procesul-verbal de <edin=>.
ART. 92
Dup? evaluarea ofertelor finale, dispozi@iile art. 66 alin.
(3)-(5) se aplicA în mod corespunzBtor.
Paragraful 6
Negocierea fCrD publicare prealabilE
ART. 93
Înainte de iniFierea procedurii de negociere fGrH publicare
prealabilI, autoritatea contractantJ are obligaKia de a verifica
întrunirea condiLiilor prevMzute la art. 104 din Lege Ni sO
justifice încadrarea într-una dintre situaPiile respective.
ART. 94
IniQierea procedurii de negociere fRrS publicare prealabilT
se realizeazU prin transmiterea unei invitaVii de participare la
negocieri, însoWitX de documentaYia de atribuire, cZtre unul

sau, ori de câte ori este posibil, ctre mai muli operatori
economici.
Paragraful 7
Concursul de solu ii
ART. 95
Autoritatea contractant iniiaz concursul de soluii prin
publicarea în SEAP a unui anun de concurs, însoit de
documenta ia de concurs.
ART. 96
(1) Autoritatea contractant are obliga ia de a preciza în
cadrul documenta iei de concurs orice informa ie, cerin,
regul sau criteriu, necesare pentru a asigura potenialilor
participani o informare complet i corect cu privire la modul
de organizare i desfurare a concursului de soluii.
(2) Documentaia de concurs trebuie s cuprind cel puin
urmtoarele informaii:
a) informa ii generale privind autoritatea contractant!;
b) instruc"iuni privind date-limit# care trebuie respectate
$i formalit%&i care trebuie îndeplinite în leg'tur( cu
participarea la concurs;
c) criteriile minime de calificare solicitate în leg)tur* cu
participarea la concurs, precum +i documentele care urmeaz, sfie prezentate de concuren.i pentru dovedirea îndeplinirii
criteriilor respective;
d) ansamblul cerin/elor pe baza c0rora concuren1ii urmeaz2
s3 elaboreze 4i s5 prezinte proiectele;
e) num6rul 7i cuantumul premiilor care urmeaz8 s9 fie
acordate, în cazul în care concursul este organizat ca o
procedur: independent;, precum <i modalitatea de acordare a
acestora;
f) angajamentul autorit=>ii contractante de a încheia
contractul de achizi?ie public@ de servicii cu câAtigBtorul sau
cu unul dintre câCtigDtorii concursului respectiv, în cazul în
care concursul este organizat ca parte a unei alte proceduri de
atribuire a unui contract de achiziEie publicF de servicii;
g) informaGii detaliate Hi complete privind
criteriul/criteriile aplicat/aplicate pentru stabilirea
proiectului/proiectelor câItigJtor/ câKtigLtoare.
ART. 97
(1) Autoritatea contractantM nu are dreptul de a limita
accesul participanNilor la concursul de soluOii:
a) prin referire la teritoriul sau la o parte din teritoriul
statului;
b) pe motiv cP legislaQia naRionalS permite doar
participarea persoanelor fizice sau persoanelor juridice.

(2) Numrul minim al participanilor indicat în anun ul de
concurs conform dispoziiilor art. 106 din Lege trebuie s fie
suficient pentru a asigura o concuren real i, în orice
situa ie, nu poate fi mai mic de trei.
(3) Atunci când selecteaz participan ii la concurs
autoritatea contractant are obliga ia de a aplica numai
criteriile de selecie prevzute în anunul de concurs.
(4) Autoritatea contractant are obligaia de a invita s
depun proiecte doar participanii selectai în conformitate cu
dispoziiile alin. (3).
(5) În condiiile prevederilor Regulamentului CE nr.
2.015/1986, în cazul în care numrul de participani care
îndeplinesc criteriile de calificare i selecie este mai mic
decât numrul minim indicat în anunul de concurs, autoritatea
contractant are dreptul fie de a continua procedura de
atribuire numai cu acel participant/acei participan i care
îndepline!te/ îndeplinesc criteriile solicitate, fie de a anula
procedura.
ART. 98
(1) Autoritatea contractant" stabile#te perioada minim$
cuprins% între data transmiterii anun&ului de concurs 'i datalimit( de depunere a proiectelor, astfel încât operatorii
economici interesa)i s* beneficieze de un interval de timp
adecvat +i suficient pentru elaborarea proiectelor.
(2) F,r- a aduce atingere dispozi.iilor alin. (1),
autoritatea contractant/ are obliga0ia de a transmite spre
publicare anun1ul de concurs cu cel pu2in 30 de zile înainte de
data-limit3 de depunere a proiectelor.
(3) Autoritatea contractant4 are dreptul de a reduce cu 5
zile perioada pentru depunerea proiectelor, prev5zut6 la alin.
(2), în cazul în care accept7 depunerea proiectelor prin
mijloace electronice de comunicare.
(4) În situa8ia în care autoritatea contractant9 selecteaz:
participan;ii care depun proiecte în cadrul unui concurs de
solu<ii, în conformitate cu art. 107 din Lege, perioada minim=
între data transmiterii anun>ului de concurs ?i data-limit@ de
depunere a documentului de interes, însoAit de documentele care
atestB îndeplinirea criteriilor de calificare Ci selecDie
prevEzute în documentaFia de concurs, este de 30 de zile.
(5) DispoziGiile alin. (3) sunt aplicabile în mod
corespunzHtor în cazul în care autoritatea contractantI acceptJ
depunerea documentului de interes, însoKit de documentele care
atestL îndeplinirea criteriilor de calificare Mi selecNie, prin
mijloace electronice de comunicare.
(6) În cazul în care o situaOie de urgenPQ, demonstratR în
mod corespunzStor de cTtre autoritatea contractantU, face
imposibilV respectarea perioadelor prevWzute la alin. (2) sau

(4) sau cele rezultate în urma aplicrii alin. (3) sau (5),
autoritatea contractant poate stabili:
a) o perioad redus pentru depunerea documentului de
interes, care nu poate fi mai mic de 15 zile de la data
transmiterii spre publicare a anunului de concurs;
b) o perioad redus pentru depunerea proiectelor, care nu
poate fi mai mic de 15 zile de la data transmiterii invita iei
de depunere a proiectelor, ulterior realiz rii selec iei
participan ilor potrivit dispozi iilor art. 97 alin. (3).
ART. 99
(1) Autoritatea contractant are obligaia de a evalua
proiectele prezentate în cadrul unui concurs de soluii în
conformitate cu dispoziiile art. 108 i 109 din Lege.
(2) În scopul evalurii proiectelor prezentate într-un
concurs de soluii, autoritatea contractant are obligaia de a
numi un juriu format din cel puin 3 membri, persoane fizice
independente fa de concureni, cu pregtire profesional i
experien relevant în domeniu.
(3) Membrii juriului pot fi numi!i din cadrul autorit"#ii
contractante, dac$ este posibil, sau din afara acesteia.
(4) Juriul stabile%te clasamentul proiectelor pe baza
criteriilor indicate în anun&ul de concurs 'i/sau în
documenta(ia de concurs.
(5) În situa)ia în care concursul de solu*ii este organizat
cu premii sau pl+,i acordate participan-ilor, autoritatea
contractant. acord/ participan0ilor premii sau pl12i în
conformitate cu prevederile documenta3iei de concurs, pe baza
clasamentului proiectelor întocmit de juriu, în conformitate cu
dispozi4iile alin. (4). Premiile sau pl56ile acordate
participan7ilor se reflect8 ca o cheltuial9 de aceea:i natur; cu
achizi<ia sau vor fi reflectate în pozi=ie distinct> în bugetul
?i, respectiv, contul de execu@ie al autoritABii contractante.
ART. 100
Autoritatea contractantC care a organizat un concurs de
soluDii transmite spre publicare în SEAP un anunE cu privire la
rezultatele concursului.
Paragraful 8
Procedura simplificatF
ART. 101
(1) Autoritatea contractantG are dreptul de a aplica
procedura simplificatH în condiIiile prevJzute la art. 7 alin.
(2) din Lege.
(2) Atunci când atribuie contracte de achiziKie
publicL/acorduri-cadru Mi organizeazN concursuri de soluOii care
privesc achiziPii publice ce au ca obiect servicii sociale Qi

alte servicii specifice a cror valoare estimat este mai mic
decât pragurile corespunztoare prevzute la art. 7 alin. (1)
lit. c) din Lege, autoritile contractante pot organiza
propriile proceduri simplificate de atribuire cu respectarea
principiilor prevzute la art. 2 alin. (2) din Lege.
(3) Procedura simplificat se ini iaz prin publicarea în
SEAP a unui anun de participare simplificat, înso it de
documenta ia de atribuire aferent.
(4) Anunul de participare simplificat conine urmtoarele
informaii:
a) denumirea, adresa, numrul de telefon i de fax, adresa
de e-mail ale autoritii contractante;
b) tipul de contract i, dac este cazul, se precizeaz dac
urmeaz s fie încheiat un acord-cadru;
c) denumirea produselor/serviciilor/lucrrilor care urmeaz
s fie furnizate/prestate/executate i codul/codurile CPV;
d) valoarea estimat!;
e) cantitatea de produse care trebuie furnizat", dac# este
cazul;
f) sursa de finan$are;
g) termenul-limit% de primire a ofertelor;
h) adresa la care se transmit ofertele;
i) limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele;
j) perioada de timp în care ofertantul trebuie s& î'i
men(in) oferta valabil*;
k) criteriul de atribuire a contractului de achizi+ie
public,/ acordului-cadru.
ART. 102
Autoritatea contractant- are obliga.ia de a stabili perioada
de depunere a ofertelor în func/ie de complexitatea contractului
de achizi0ie public1/acordului-cadru 2i de cerin3ele specifice,
astfel încât operatorii economici interesa4i s5 beneficieze de
un interval de timp adecvat 6i suficient pentru elaborarea
ofertelor 7i pentru preg8tirea documentelor de calificare 9i
selec:ie, dac; sunt solicitate prin documentele achizi<iei.
ART. 103
(1) Orice operator economic interesat are dreptul de a
solicita clarific=ri privind documenta>ia de atribuire.
(2) Autoritatea contractant? are obliga@ia de a rAspunde, în
mod clar, complet Bi fCrD ambiguitEFi, cât mai repede posibil,
la orice clarificare solicitatG, într-o perioadH care nu trebuie
sI depJKeascL, de regulM, douN zile lucrOtoare de la primirea
unei astfel de solicitPri din partea operatorului economic.
(3) Autoritatea contractantQ are obligaRia de a publica în
SEAP rSspunsul la solicitTrile de clarificUri fVrW a dezvXlui
identitatea solicitanYilor.

(4) Autoritatea contractant are dreptul de a prelungi prin
publicarea unei anun de tip erat în SEAP perioada stabilit
conform art. 102 în cazul în care rspunsul la solicitrile de
clarificri modific documentaia de atribuire.
ART. 104
(1) Autoritatea contractant aplic procedura simplificat
prin mijloace electronice, situa ie în care numai operatorii
economici înregistra i în SEAP pot depune ofert.
(2) Prin excepie de la prevederile alin. (1), autoritatea
contractant nu utilizeaz mijloacele electronice pentru
derularea procedurii de atribuire simplificate atunci când
aplic prevederile art. 113 alin. (4) lit. b) din Lege.
(3) Prevederile art. 59-66 se aplic în mod corespunztor.
ART. 105
În urma finalizrii procedurii simplificate, autoritatea
contractant are obligaia de a publica în SEAP un anun de
atribuire în termen de 15 zile de la data încheierii
contractului de achiziie public/acordului-cadru, precum i
orice modificare a contractului/acordului-cadru.
SECIUNEA a 6-a
Servicii sociale

i alte servicii specifice

ART. 106
(1) Anunurile prevzute la art. 111 alin. (1) din Lege,
inclusiv anun urile corespunz!toare tip erat", se transmit spre
publicare de c#tre autoritatea contractant$ prin mijloace
electronice %i se public& în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene, cu respectarea formatelor standard stabilite de
Comisia European' în temeiul dispozi(iilor art. 51 din Directiva
2014/24/UE a Parlamentului European )i a Consiliului din 26
februarie 2014 privind achizi*iile publice +i de abrogare a
Directivei 2004/18/CE.
(2) În situa,ia în care fac obiectul contractului serviciile
sociale reglementate prin Legea asisten-ei sociale nr. 292/2011,
cu modific.rile ulterioare, autoritatea contractant/ formuleaz0
criteriile de calitate prev1zute la art. 111 alin. (4) din Lege
în conformitate cu standardele minime de calitate în baza c2rora
a fost eliberat3 licen4a de func5ionare 6i, dup7 caz, în
conformitate cu indicatorii de performan89 prev:zu;i la art. 15
alin. (3) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calit<=ii în
domeniul serviciilor sociale, cu modific>rile ?i complet@rile
ulterioare.
(3) Criteriile de durabilitate a serviciilor sociale
prevAzute la art. 111 alin. (4) din Lege pot avea în vedere:
asigurarea continuitBCii, efectele pe termen lung ale
serviciilor sociale asupra beneficiarilor, familiei,

comunit ii, implementarea principiului proximitii în
organizarea/acordarea serviciilor sociale, capacitatea de
autosusinere a acestora, soluii inovatoare, inclusiv prin
valorificarea potenialului beneficiarilor i/sau membrilor
comunit ii de a participa i de a se implica în acordarea
serviciilor i altele asemenea.
SEC IUNEA a 7-a
Instrumente i tehnici specifice de atribuire a contractelor
de achiziie public
Paragraful 1
Acordul-cadru
ART. 107
(1) Autoritatea contractant nu are dreptul de a utiliza în
mod abuziv sau impropriu acordurile-cadru astfel încât s
împiedice, s restrâng sau s distorsioneze concurena.
(2) În sensul dispoziiilor alin. (1), autoritatea
contractant:
a) nu are dreptul de a încheia acorduri-cadru cu o durat
mai mare de 4 ani decât în cazuri excepionale i pe care le
poate justifica în special prin obiectul specific al
contractelor subsecvente ce urmeaz s fie atribuite în baza
acordului-cadru respectiv;
b) nu are dreptul de a atribui contracte subsecvente care au
ca obiect prestaii de alt natur decât cele stabilite prin
acordul-cadru;
c) nu are dreptul de a încheia acorduri-cadru pe baza c rora
se pot atribui contracte subsecvente de tipuri sau natur!
diferite unele fa"# de altele;
d) are dreptul de a încheia contracte subsecvente numai cu
operatorul/operatorii economic/economici semnatar/semnatari
al/ai acordului-cadru $i numai pe baza regulilor %i condi&iilor
prev'zute în respectivul acord;
e) nu are dreptul de a atribui contracte subsecvente în
numele (i pentru o alt) autoritate contractant* care nu este
parte în acordul-cadru respectiv decât în cazul în care are
calitatea de unitate de achizi+ie centralizat,;
f) are obliga-ia de a impune criterii minime de calificare
care s. se raporteze cel mult la valoarea estimat/ a celui mai
mare contract subsecvent care se anticipeaz0 a fi atribuit pe
durata acordului-cadru.
(3) Autoritatea contractant1 are dreptul de a încheia
contracte subsecvente numai în perioada de valabilitate a
acordului-cadru.

(4) Durata contractelor subsecvente încheiate în
conformitate cu alin. (3) poate dep i durata de valabilitate a
acordului-cadru.
ART. 108
(1) Prin încheierea unui acord-cadru, autoritatea
contractant îi asum fa de operatorul/operatorii
economic/economici care este/sunt parte a acordului respectiv
urmtoarele obligaii principale:
a) s nu încheie cu alt operator economic, pe durata
acordului-cadru, un contract având ca obiect achizi ionarea
produselor/serviciilor/lucr rilor care fac obiectul acorduluicadru respectiv;
b) s atribuie contracte operatorului/operatorilor
economic/economici semnatar/semnatari, ori de câte ori
inten ioneaz s achiziioneze produsele/serviciile/lucrrile
care au fcut obiectul acordului-cadru respectiv, respectând
condiiile eseniale stabilite la încheierea acestuia.
(2) Prin excepie de la dispoziiile alin. (1) lit. a),
autoritatea contractant are dreptul s încheie cu alt operator
economic un contract de achiziie public având ca obiect
achiziionarea acelorai produse/servicii/lucrri care fac
obiectul acordului-cadru respectiv în cazul în care
operatorul/operatorii economici semnatar/semnatari al/ai
acordului nu mai are/au capacitatea de a rspunde solicitrilor
autorit !ii contractante.
(3) Solicitarea autorit"#ii contractante adresat$
operatorului economic pentru a furniza/presta/executa se
materializeaz% prin încheierea unui contract subsecvent
acordului-cadru.
ART. 109
(1) Acordul-cadru trebuie s& prevad', pentru contractele
subsecvente care urmeaz( s) fie atribuite, elementele/condi*iile
considerate esen+iale, care se refer, la:
a) obliga-iile pe care operatorul/operatorii
economic/economici .i le-a/le-au asumat prin propunerea tehnic/
prezentat0 în cursul procedurii de atribuire, în special în ceea
ce prive1te caracteristicile tehnice - func2ionale 3i de
performan45 - ale produselor care urmeaz6 s7 fie furnizate,
descrierea serviciilor care urmeaz8 s9 fie prestate :i nivelul
calitativ al acestora, descrierea lucr;rilor care urmeaz< s= fie
executate >i nivelul calitativ al acestora, duratele/termenele
de livrare, de prestare sau de execu?ie începând din momentul
încheierii contractului, garan@iile acordate, orice alte
elemente care au fost luate în considerare în procesul de
analizA Bi evaluare a propunerilor tehnice;
b) preCul/tariful unitar sau preDurile/tarifele unitare,
alte angajamente financiare sau comerciale, pe care

operatorul/operatorii economic/economici le-a/le-au prevzut în
propunerea financiar ;
c) condiii specifice, coeficieni de ajustare i formule de
ajustare a preurilor, dup caz;
d) orice alte elemente/clauze pe care autoritatea
contractant le consider necesare.
(2) În cazul în care acordul-cadru este încheiat cu mai
mul i operatori economici, iar contractele subsecvente urmeaz
s fie atribuite prin reluarea competi iei, acordul-cadru
trebuie s prevad:
a) elementele/condiiile care rmân neschimbabile pe
întreaga durat a respectivului acord;
b) numrul maxim de operatori economici cu care se încheie
acordul-cadru, conform celor precizate în cadrul anunului de
participare;
c) elementele/condiiile care vor face obiectul relurii
competiiei pentru atribuirea contractelor subsecvente.
ART. 110
(1) În condiiile art. 118 din Lege, în cazul în care
acordul-cadru este încheiat cu mai muli operatori economici,
iar contractele subsecvente urmeaz s fie atribuite prin
reluarea competiiei, autoritatea contractant are obligaia,
ori de câte ori decide achiziionarea
produselor/serviciilor/lucrrilor care fac obiectul acordului
respectiv, s transmit! concomitent o invita"ie de participare
la reofertare c#tre to$i operatorii economici semnatari ai
acordului-cadru.
(2) Invita%ia la reofertare trebuie s& con'in( cel pu)in
urm*toarele informa+ii:
a) cu privire la cantit,-ile .i elementele specifice care
vor face obiectul contractului ce urmeaz/ s0 fie atribuit;
b) cu privire la elementele/condi1iile care fac obiectul
relu2rii competi3iei 4i criteriul de atribuire/factorii de
evaluare care urmeaz5 s6 fie aplica7i pentru stabilirea
operatorului economic c8ruia îi va fi atribuit contractul,
astfel cum s-a prev9zut în documenta:ia de atribuire elaborat;
pentru încheierea acordului-cadru;
c) cu privire la modul în care se depune/transmite noua
ofert< =i data-limit> pân? la care operatorii economici au
dreptul de a depune/transmite noua ofert@.
(3) Elementele care pot face obiectul reofertArii se pot
referi la preB, termene de livrare/prestare/execuCie,
caracteristici tehnice, nivel calitativ Di de performanEF, în
mGsura în care au fost prevHzute în fiIa de date a achiziJiei.
(4) Data-limitK pânL la care operatorii economici au dreptul
sM depunN/transmitO noua ofertP se stabileQte de autoritatea
contractantR, care are, în acest sens, obligaSia de a Tine cont

de aspecte precum complexitatea obiectului viitorului contract

i asigurarea unei perioade rezonabile pentru elaborarea noii
oferte i transmiterea acesteia; autoritatea contractant poate
s consulte operatorii economici cu privire la posibilitatea
acestora de a elabora noile oferte într-o perioad cât mai
scurt de timp.

(5) Operatorii economici au dreptul ca în procesul de
reofertare s modifice elementele/condiiile care fac obiectul
relurii competi iei numai în sensul îmbun t irii acestora i
fr s afecteze elementele/condiiile stabilite.
(6) În cazul în care a fost prevzut posibilitatea de
ajustare a preului, îmbuntirea acestui element se raporteaz
la valoarea actualizat care se obine în urma aplicrii
coeficienilor de ajustare.
(7) În cazul în care, în urma reofertrii, autoritatea
contractant nu obine îmbun t!"iri ale elementelor/condi#iilor
care fac obiectul relu$rii competi%iei, aceasta are obliga&ia de
a atribui contractul ofertantului clasat pe primul loc în cadrul
procedurii aplicate pentru încheierea acordului-cadru, prin
luarea în considerare a condi'iilor (i elementelor prev)zute în
oferta ini*ial+ a acestuia actualizat,.
ART. 111
(1) În cazul în care operatorul economic c-ruia autoritatea
contractant. îi transmite o solicitare pentru încheierea unui
contract subsecvent nu are capacitatea de a r/spunde acestei
solicit0ri deoarece cantitatea care face obiectul contractului
dep12e3te cantitatea estimat4, autoritatea contractant5 are
dreptul de a ini6ia o nou7 procedur8 de atribuire pentru
achizi9ionarea diferen:ei care nu poate fi acoperit; de
respectivul operator economic, numai în cazul în care:
a) acordul-cadru este încheiat doar cu operatorul economic
respectiv; sau
b) de<i acordul-cadru este încheiat =i cu al>i operatori
economici, nici ace?tia, la rândul lor, nu au capacitatea de a
acoperi diferen@a respectivA.
(2) În cazul în care operatorul economic cBruia autoritatea
contractantC îi transmite o solicitare pentru încheierea unui
contract subsecvent nu are capacitatea de a rDspunde acestei
solicitEri din propria sa culpF, autoritatea contractantG are
dreptul de a iniHia o nouI procedurJ de atribuire pentru
achiziKionarea întregii cantitLMi necesare, numai în cazul în
care:
a) acordul-cadru este încheiat doar cu operatorul economic
respectiv; sau
b) deNi acordul-cadru este încheiat Oi cu alPi operatori
economici, nici aceQtia, la rândul lor, nu au capacitatea de a
rRspunde solicitSrii respective.

(3) Operatorul economic în culp va suferi consecinele
prev zute în acordul-cadru pentru neîndeplinirea obligaiilor în
sarcina sa.
Paragraful 2
Sistemul dinamic de achiziii
ART. 112
(1) Autoritatea contractant are dreptul de a utiliza un
sistem dinamic de achiziii prin intermediul SEAP, pentru
achiziii de uz curent, ale cror caracteristici general
disponibile pe pia
satisfac necesit ile autorit ii
contractante.
(2) Autoritatea contractant nu are dreptul de a utiliza în
mod abuziv sau impropriu sistemul dinamic de achiziii
ART. 113
(1) Toate comunicrile în cadrul unui sistem dinamic de
achiziii se realizeaz exclusiv prin mijloace electronice.
(2) Dispoziiile art. 53 nu sunt aplicabile în cazul
sistemului dinamic de achiziii.
Paragraful 3
Licitaia electronic
ART. 114
Categoriile de contracte pentru a cror atribuire nu poate
fi utilizat licitaia electronic sunt prevzute în anexa care
face parte integrant din prezentele norme metodologice.
ART. 115
Autoritatea contractant nu are dreptul de a utiliza în mod
abuziv sau impropriu licitaia electronic astfel încât:
a) s! împiedice, s" restrâng# sau s$ distorsioneze
concuren%a;
b) s& modifice obiectul contractului de achizi'ie
public(/acordului-cadru, astfel cum a fost acesta prev)zut în
anun*ul de participare +i în documenta,ia de atribuire.
ART. 116
(1) În cazul în care licita-ia electronic. reprezint/ etapa
final0 a unei proceduri de atribuire care a fost aplicat1 prin
utilizarea integral2 a mijloacelor electronice, aceasta poate fi
ini3iat4 de autoritatea contractant5 numai dup6 transmiterea de
c7tre SEAP a clasamentului ofertan8ilor ale c9ror oferte au fost
considerate admisibile.
(2) În cazul în care licita:ia electronic; reprezint< etapa
final= a unei proceduri de atribuire care a fost aplicat> prin
utilizarea par?ial@ a mijloacelor electronice sau la reluarea
competiAiei dintre operatorii economici care au semnat un acord-

cadru, aceasta poate fi iniiat numai dup introducerea de
ctre autoritatea contractant în SEAP a informaiilor
solicitate în mod automat de sistemul informatic.
ART. 117
Licitaia electronic se poate organiza numai în msura în
care facilit ile tehnice disponibile în cadrul SEAP permit
aplicarea algoritmului de calcul stabilit de autoritatea
contractant .
ART. 118
Autoritatea contractant are obliga ia de a introduce în
SEAP informaii cu privire la numrul de runde ale licitaiei
electronice pe care le organizeaz, calendarul de desfurare a
acestora, precum i elementele ofertei care urmeaz s fac
obiectul procesului repetitiv de ofertare.
ART. 119
(1) Durata unei runde de licitaie electronic se stabilete
în zile i este de minimum o zi, iar între runde trebuie s
existe intervale stabilite în zile, a cror durat minim este
de o zi.
(2) Dac pe parcursul unei runde de licita!ie electronic" nu
se mai introduc pre#uri $i/sau valori noi ale elementelor care
fac obiectul procesului repetitiv de ofertare, autoritatea
contractant% are dreptul de a decide cu privire la finalizarea
licita&iei electronice f'r( a mai organiza rundele urm)toare.
ART. 120
La licita*ia electronic+ au dreptul s, participe doar
operatorii economici înregistra-i în SEAP .i c/rora le-au fost
transmise invita0ii de participare la aceast1 faz2 de c3tre
autoritatea contractant4.
ART. 121
(1) În orice moment pe parcursul desf56ur7rii licita8iei
electronice, sistemul informatic pune la dispozi9ia
participan:ilor la procesul repetitiv de ofertare informa;ii
necesare acestora pentru a-<i determina pozi=ia pe care o ocup>
în clasament.
(2) Sistemul informatic pune la dispozi?ia participan@ilor
la procesul repetitiv de ofertare informaAii referitoare la
preBuri sau valori noi prezentate în cadrul licitaCiei
electronice, precum Di numErul participanFilor la licitaGia
electronicH respectivI, în cazul în care autoritatea
contractantJ a prevKzut la iniLierea acestei faze posibilitatea
comunicMrii acestor informaNii.
(3) Pe parcursul licitaOiilor electronice, sistemul
informatic nu va dezvPlui identitatea ofertanQilor participanRi.
(4) Ofertele depuse în cadrul licitaSiei electronice de
cTtre ofertanUii participanVi nu pot decât sW îmbunXtYZeasc[
ofertele depuse anterior organiz\rii acestei faze.

ART. 122
(1) La momentul finalizrii licitaiei electronice, sistemul
informatic va pune la dispozi ia autoritii contractante
clasamentul rezultat ca urmare a derulrii acestei faze,
determinat prin luarea în considerare a ofertelor finale
introduse de ofertanii participani i pe baza criteriului de
atribuire specificat în fi a de date a achizi iei.
(2) Cu privire la pre ul final rezultat în urma licita iei
electronice nu se mai pot cere clarific ri decât cu privire la
justificarea preului neobinuit de sczut ofertat, fr a se
permite îns modificarea acestuia.
(3) În cazul în care ofertantul declarat admis i
înregistrat în SEAP nu modific în cadrul fazei de licitaie
electronic elementele ofertei care fac obiectul procesului
repetitiv, la stabilirea clasamentului final este luat în
considerare oferta depus de ctre acesta anterior desfurrii
acestei faze, introdus în prealabil în SEAP.
SECIUNEA a 8-a
Oferta i documentele înso!itoare
ART. 123
(1) Ofertantul elaboreaz" oferta în conformitate cu
prevederile documenta#iei de atribuire $i indic%, motivat, în
cuprinsul acesteia care informa&ii din propunerea tehnic' (i/sau
din propunerea financiar) sunt confiden*iale, clasificate sau
sunt protejate de un drept de proprietate intelectual+, în baza
legisla,iei aplicabile.
(2) Operatorul economic depune oferta, DUAE, documentele de
calificare, r-spunsurile la solicit.rile de clarific/ri numai
prin mijloace electronice atunci când particip0 la o procedur1
de atribuire care se desf23oar4 prin intermediul SEAP.
(3) Documentele prev5zute la alin. (2) se semneaz6 cu
semn7tur8 electronic9 extins:, bazat; pe un certificat
calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare
acreditat, reprezentând documente originale.
(4) Prin excep<ie de la prevederile alin. (2), autoritatea
contractant= are dreptul s> solicite în original orice document
cu regim special a c?rui valabilitate este condi@ionatA de
prezentarea în aceastB formC.
ART. 124
(1) Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere
al conDinutului, pe toatE perioada de valabilitate stabilitF de
cGtre autoritatea contractantH Ii asumatJ de ofertant.
(2) Perioada de valabilitate a ofertelor, prevKzutL în
anunMul/invitaNia de participare Oi în documentaPia de
atribuire, trebuie sQ fie stabilitR astfel încât sS cuprindT

toate etapele pân la momentul încheierii
contractului/acordului-cadru.
(3) Atunci când stabilete perioada de valabilitate a
ofertelor, autoritatea contractant va lua în considerare
estimrile privind perioada necesar pentru analiza i evaluarea
ofertelor, perioada necesar pentru verificrile legate de
aceste activit i, precum i perioada legal prev zut pentru
rezolvarea eventualelor contestaii. Autoritatea contractant
are obligaia de a solicita prelungirea valabilitii ofertelor,
precum i, dup caz, a garaniei de participare, în situaii
excepionale care impun o astfel de prelungire.
ART. 125
Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv fora major sau
cazul fortuit, cad în sarcina operatorului economic care
transmite respectiva ofert.
SECIUNEA a 9-a
Comisia de evaluare

i modul de lucru al acesteia

ART. 126
(1) Autoritatea contractant are obligaia de a desemna,
pentru atribuirea contractelor de achiziie public /acordurilorcadru, persoane responsabile pentru evaluarea ofertelor !i, dup"
caz, a solicit#rilor de participare, care se constituie într-o
comisie de evaluare.
(2) În sensul prevederilor alin. (1), din cadrul comisiei de
evaluare pot face parte membri apar$inând compartimentelor
autorit%&ii contractante, iar în cazul în care beneficiarul
final al contractului/acordului-cadru este o alt' autoritate
contractant(, din cadrul respectivei autorit)*i contractante.
(3) În cazul în care evaluarea solicit+rilor de
participare/ofertelor necesit, o expertiz- aprofundat. în
domeniul achizi/iilor publice ori de natur0 tehnic1, financiar2,
juridic3 4i/sau privind aspectele contractuale specifice,
autoritatea contractant5 poate desemna, pe lâng6 comisia de
evaluare, speciali7ti externi, numi8i exper9i coopta:i, care
desf;<oar= activit>?i independente sau care sunt pu@i la
dispoziAie de cBtre furnizorii de servicii auxiliare achiziCiei.
(4) Nominalizarea persoanelor care constituie comisia de
evaluare se poate realiza atât pentru atribuirea fiecDrui
contract/acord-cadru în parte, cât Ei pentru atribuirea mai
multor contracte/acorduri-cadru, acest din urmF caz aplicându-se
când contractele respective sunt de complexitate redusG.
(5) În cazul procedurilor cu mai multe etape, nominalizarea
persoanelor care constituie comisia de evaluare se poate realiza
atât pentru fiecare etapH în parte, cât Ii pentru toate etapele.

(6) Autoritatea contractant va numi o persoan responsabil
cu aplicarea procedurii de atribuire din cadrul compartimentului
intern specializat în domeniul achiziiilor.
(7) Preedintele comisiei de evaluare poate fi limitat numai
la aspectele de organizare i reprezentare, în acest din urm
caz neavând drept de vot.
(8) Persoanele care constituie comisia de evaluare nu
trebuie s fie în relaii de subordonare ierarhic unele fa
de
altele, în m sura în care structura organizatoric permite acest
lucru.
(9) Autoritatea contractant are dreptul de a nominaliza
membri de rezerv pentru membrii comisiei de evaluare.
(10) Autoritatea contractant are dreptul de a înlocui un
membru al comisiei de evaluare cu un membru de rezerv numai
dac persoana care urmeaz s fie înlocuit nu are
posibilitatea, din motive obiective, de a-i îndeplini
atribuiile care rezult din calitatea de membru al comisiei de
evaluare.
(11) Dup producerea înlocuirii prevzute la alin. (10),
calitatea de membru al comisiei de evaluare este preluat de
ctre membrul de rezerv, care îi va exercita atribuiile
aferente pân la finalizarea procedurii de atribuire.
ART. 127
(1) Comisia de evaluare are urm!toare atribu"ii:
a) deschiderea ofertelor #i, dup$ caz, a altor documente
care înso%esc oferta;
b) verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare de
c&tre ofertan'i/candida(i;
c) realizarea selec)iei candida*ilor, dac+ este cazul;
d) desf,-urarea dialogului cu operatorii economici, în cazul
aplic.rii procedurii de dialog competitiv;
e) desf/0urarea negocierilor cu operatorii economici, în
cazul aplic1rii procedurilor de negociere;
f) verificarea conformit23ii propunerilor tehnice ale
ofertan4ilor cu prevederile caietului de sarcini;
g) evaluarea propunerilor tehnice ale ofertan5ilor în
conformitate cu criteriile de atribuire, dac6 este cazul;
h) verificarea propunerilor financiare prezentate de
ofertan7i, inclusiv verificarea conformit89ii cu propunerile
tehnice, verificarea aritmetic:, verificarea încadr;rii în
fondurile care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea
contractului de achizi<ie public= respectiv, precum >i, dac?
este cazul, verificarea încadr@rii acestora în situaAia
prevBzutC la art. 210 din Lege;
i) elaborarea solicitDrilor de clarificEri Fi/sau completGri
necesare în vederea evaluHrii solicitIrilor de participare
Ji/sau ofertelor;

j) stabilirea ofertelor inacceptabile i/sau neconforme i a
motivelor care stau la baza încadrrii acestora în fiecare din
aceste categorii;
k) stabilirea ofertelor admisibile;
l) aplicarea criteriului de atribuire i a factorilor de
evaluare, astfel cum a fost prevzut în fia de date a
achiziiei;
m) stabilirea ofertei/ofertelor câtigtoare sau, dup caz,
formularea propunerii de anulare a procedurii;
n) elaborarea proceselor-verbale aferente fiec rei edin e,
a rapoartelor intermediare aferente fiec rei etape în cazul
procedurilor cu mai multe etape i a raportului procedurii de
atribuire.
(2) Rapoartele intermediare i raportul procedurii de
atribuire se înainteaz de ctre preedintele comisiei de
evaluare conductorului autoritii contractante spre aprobare.
(3) În cazul în care nu aprob raportul procedurii,
conductorul autoritii contractante va motiva în scris decizia
sa i poate, dup caz:
a) returna raportul, o singur dat, comisiei de evaluare
spre corectare sau reevaluare parial;
b) solicita o reevaluare complet , caz în care o nou!
comisie de evaluare va fi numit".
(4) În situa#ia în care autoritatea contractant$ aprob%
raportul procedurii de atribuire f&r' a (ine cont de
observa)iile formulate de observatorii ANAP în urma controlului
ex-ante, cu privire la situa*iile prev+zute de art. 60 din Lege,
Agen,ia Na-ional. de Integritate este sesizat/ pentru
identificarea înc0lc1rii regimului juridic al conflictelor de
interese prin raportare la dispozi2iile Legii nr. 176/2010
privind integritatea în exercitarea func3iilor 4i demnit56ilor
publice, pentru modificarea 7i completarea Legii nr. 144/2007
privind înfiin8area, organizarea 9i func:ionarea Agen;iei
Na<ionale de Integritate, precum =i pentru modificarea >i
completarea altor acte normative, cu modific?rile ulterioare, în
termen de 5 zile de la semnarea raportului procedurii de
atribuire. Odat@ cu sesizarea, AgenAiei NaBionale de Integritate
îi este transmisC Di documentaEia completF privind atribuirea
contractului.
ART. 128
(1) ExperGii cooptaHi prevIzuJi la art. 126 alin. (3) pot fi
desemnaKi încL de la începutul procesului de evaluare sau pe
parcursul acestui proces, în funcMie de problemele care ar putea
impune expertiza acestora, scop în care în cadrul deciziei de
desemnare a experNilor cooptaOi se precizeazP atribuQiile Ri
responsabilitSTile specifice deUinute pe parcursul procesului de
evaluare.

(2) Propunerea privind cooptarea experilor externi,
respectiv necesitatea participrii acestora la procesul de
evaluare se justific i se realizeaz prin raportare la
atribuiile i responsabilitile ce sunt de inute/exercitate de
c tre ace tia în aplicarea prevederilor alin. (1).
(3) Exper ii coopta i nu au drept de vot în cadrul comisiei
de evaluare, îns în îndeplinirea atribuiilor ce le revin
potrivit legii i a mandatului primit în baza deciziei de
desemnare, precum i a competenelor personale, acetia
procedeaz la întocmirea unor rapoarte de specialitate asupra
crora îi exprim punctul de vedere, pe baza propriei expertize
pe care o dein.
(4) În sensul prevederilor alin. (3), expertul cooptat este
responsabil din punct de vedere profesional pentru acurateea i
realitatea informaiilor consemnate în cadrul raportului de
specialitate.
(5) Raportul de specialitate prevzut la alin. (3) este
destinat s faciliteze comisiei de evaluare adoptarea deciziilor
în cadrul procesului de analiz a solicitrilor de
participare/ofertelor i de stabilire a ofertei/ofertelor
câ!tig"toare.
(6) Membrii comisiei de evaluare care nu sunt de acord cu
raportul de specialitate al expertului cooptat prev#zut la alin.
(3) au obliga$ia de a-%i prezenta punctul de vedere în scris,
elaborând în acest sens o not& individual' care devine anex( la
raportul procedurii de atribuire. În cadrul acestei note se
justific) în mod documentat punctul de vedere al respectivilor
membri la un nivel similar cu exigen*ele ce deriv+ din aplicarea
prevederilor alin. (4).
(7) Raportul de specialitate se ata,eaz- la raportul
procedurii de atribuire .i devine parte a dosarului achizi/iei
publice.
ART. 129
(1) Pe parcursul desf01ur2rii procesului de evaluare,
membrii comisiei de evaluare 3i exper4ii coopta5i au obliga6ia
de a p7stra confiden8ialitatea asupra con9inutului
ofertelor/solicit:rilor de participare, precum ;i asupra
oric<ror alte informa=ii prezentate de c>tre candida?i/ofertan@i
în procedura de atribuire.
(2) ÎncAlcarea angajamentelor referitoare la
confidenBialitate se sancCioneazD conform legii.
(3) Cu excepEia FedinGei de deschidere a ofertelor, la
întrunirile comisiei de evaluare au dreptul de a participa numai
membrii acesteia Hi, dupI caz, experJii cooptaKi, precum Li
persoanele împuternicite de cMtre ANAP.
(4) Membrii comisiei de evaluare Ni experOii externi
cooptaPi au obligaQia de a respecta regulile de evitare a

conflictului de interese prevzute în cap. II seciunea a 4-a
din Lege.
ART. 130
(1) Comisia de evaluare i exper ii cooptai au obligaia de
a semna pe propria rspundere o declaraie de confidenialitate
i impar ialitate prin care se angajeaz s respecte prevederile
art. 129 i prin care confirm c nu se afl într-o situaie
care implic existena unui conflict de interese.
(2) Declaraia prevzut la alin. (1) trebuie semnat de
membrii comisiei de evaluare înainte de preluarea atribuiilor
specifice, dup data i ora-limit pentru depunerea
solicitrilor de participare/ofertelor, i conine urmtoarele
date de identificare:
a) numele i prenumele;
b) data !i locul na"terii;
c) domiciliul actual;
d) codul numeric personal.
(3) În cazul în care unul dintre membrii desemna#i în
comisia de evaluare sau unul dintre exper$ii coopta%i constat&
c' se afl( într-o situa)ie de conflict de interese, atunci
acesta are obliga*ia de a solicita de îndat+ înlocuirea sa din
componen,a comisiei respective cu o alt- persoan..
(4) Situa/iile privind conflictul de interese pot fi
sesizate autorit01ii contractante 2i de c3tre ter4i.
(5) În cazul în care sunt sesizate astfel de situa5ii,
autoritatea contractant6 are obliga7ia de a verifica cele
semnalate 8i, dac9 este cazul, de a adopta m:surile necesare
pentru evitarea/remedierea oric;ror aspecte care pot determina
apari<ia unui conflict de interese.
ART. 131
(1) Modul de lucru al comisiei de evaluare este stabilit de
comun acord între membrii acesteia, urmând a se avea în vedere
calendarul estimativ de aplicare a procedurii de atribuire =i
perioada solicitat> pentru valabilitatea ofertelor.
(2) Membrii comisiei de evaluare au dreptul de a analiza ?i
evalua documentele depuse de ofertan@i/candidaAi individual
Bi/sau în CedinDe comune.
(3) Deciziile comisiei de evaluare se iau cu votul a cel
puEin 2/3 dintre membrii sFi cu drept de vot.
(4) Fiecare decizie a comisiei de evaluare este fundamentatG
prin identificarea elementelor concrete ale solicitHrii de
participare/ofertelor în raport cu cerinIele definite prin
documentele achiziJiei Ki prevederile legale.
(5) În cazul procesului de selecLie a candidaMilor sau
stabilirii ofertei câNtigOtoare pe bazP de punctaj, votul
membrilor comisiei de evaluare se reflectQ prin punctajul

individual acordat fiecrei solicit ri de participare/oferte în
parte.
(6) În cazul în care exist divergene de preri între
membrii comisiei de evaluare sau când exist o diferen
considerabil între punctajele acordate de ace tia, pre edintele
comisiei de evaluare va solicita reanalizarea punctelor de
divergen , în scopul finaliz rii în timp util a etapei de
evaluare a ofertelor i de stabilire a ofertei câtigtoare.
(7) Procesul de reanalizare a punctelor de divergen se
consemneaz într-un proces-verbal, justificându-se opiniile
contrare.
(8) În cazul în care, în situaia prevzut la alin. (6),
comisia de evaluare nu ajunge la un acord dup reanalizarea
punctelor de divergen, decizia final se adopt cu votul
majoritii membrilor si.
(9) Membrii comisiei de evaluare care nu sunt de acord cu
decizia adoptat potrivit dispozi iilor alin. (8) au obliga!ia
de a-"i prezenta punctul de vedere în scris, elaborând în acest
sens o not# individual$ care devine anex% la raportul procedurii
de atribuire în condi&ii similare precum cele stabilite prin
dispozi'iile art. 128 alin. (6).
SEC(IUNEA a 10-a
Procesul de verificare

)i evaluare

ART. 132
(1) În cazul în care, în cadrul documenta*iei de atribuire,
a fost prev+zut, obliga-ia îndeplinirii unor criterii de
calificare .i selec/ie formulate în baza criteriilor prev0zute
la cap. IV sec1iunea a 6-a paragraful 1 din Lege, comisia de
evaluare are obliga2ia verific3rii modului de îndeplinire a
acestora de c4tre fiecare ofertant/candidat în parte prin
analizarea con5inutului DUAE.
(2) Comisia de evaluare are obliga6ia solicit7rii
documentelor doveditoare privind îndeplinirea criteriilor de
calificare ofertantului clasat pe primul loc în urma aplic8rii
criteriului de atribuire.
(3) În condi9iile art. 215 alin. (4) din Lege, eventualele
neconcordan:e cu privire la îndeplinirea condi;iilor de form<
ale garan=iei de participare, inclusiv cele privind cuantumul >i
valabilitatea, se vor clarifica de c?tre comisia de evaluare cu
ofertan@ii în maximum 3 zile lucrAtoare de la data-limitB de
depunere a ofertelor, sub sancCiunea respingerii ofertei ca
inacceptabilD.
ART. 133
(1) Comisia de evaluare are obligaEia de a analiza Fi de a
verifica fiecare ofertG atât din punct de vedere al elementelor

tehnice propuse, cât i din punct de vedere al aspectelor
financiare pe care le implic.
(2) Propunerea tehnic trebuie s corespund cerinelor
minime prevzute în caietul de sarcini sau în documentul
descriptiv.
(3) Propunerea financiar trebuie s se încadreze în
fondurile care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea
contractului de achizi ie public respectiv, precum i s nu se
afle în situa ia prevzut la art. 210 din Lege.
ART. 134
(1) Comisia de evaluare are obligaia de a stabili care sunt
clarificrile i completrile formale sau de confirmare,
necesare pentru evaluarea fiecrei solicitri de
participare/oferte, precum i perioada de timp acordat pentru
transmiterea acestora, termenul-limit neputând fi stabilit
decât la nivel de zile lucrtoare, fr a fi precizat o or
anume în cadrul acestuia.
(2) Comisia de evaluare, înainte de a lua o decizie de
respingere a candidaturii/ofertei în baza art. 137 alin. (2)
lit. h), solicit clarificri i, dup! caz, complet"ri ale
documentelor prezentate ini#ial de
candidat/ofertant/subcontractant/ter$ sus%in&tor cu privire la
neîncadrarea în prevederile art. 60 alin. (1) lit. d) 'i e) din
Lege.
(3) Comisia de evaluare va stabili termenul-limit( în
func)ie de volumul *i complexitatea clarific+rilor ,i
complet-rilor formale sau de confirmare necesare pentru
evaluarea fiec.rei solicit/ri de participare/oferte. Termenul
astfel stabilit va fi, de regul0, de minimum 3 zile lucr1toare.
(4) Comunicarea transmis2 în sensul alin. (1) c3tre
candidat/ofertant trebuie s4 fie clar5 6i s7 defineasc8 în mod
explicit 9i suficient de detaliat în ce const: solicitarea
comisiei de evaluare.
(5) În cazul în care comisia de evaluare solicit; unui
candidat/ofertant clarific<ri =i, dup> caz, complet?ri ale
documentelor prezentate de acesta în cadrul ofertei sau
solicit@rii de participare, potrivit dispoziAiilor art. 209 din
Lege, iar candidatul/ofertantul nu transmite în termenul
precizat de comisia de evaluare clarificBrile/completCrile
solicitate sau clarificDrile/completErile transmise nu sunt
concludente, oferta sa va fi consideratF inacceptabilG.
(6) În cazul în care ofertantul modificH prin rIspunsurile
pe care le prezintJ comisiei de evaluare potrivit dispoziKiilor
alin. (1) conLinutul propunerii tehnice sau propunerii
financiare, oferta sa va fi consideratM neconformN.
(7) Prin excepOie de la dispoziPiile alin. (6), oferta nu va
fi consideratQ neconformR în mSsura în care modificTri operate

de ofertant în legtur cu propunerea sa tehnic se încadreaz
în una din categoriile de mai jos:
a) pot fi încadrate în categoria viciilor de form; sau
b) reprezint corectri ale unor abateri tehnice minore, iar
o eventual modificare a preului total al ofertei, indus de
aceste corect ri, nu ar fi condus la modificarea clasamentului
ofertan ilor participan i la procedura de atribuire.
(8) Sunt considerate abateri tehnice minore acele
omisiuni/abateri din propunerea tehnic care pot fi
completate/corectate într-un mod care nu conduce la depunerea
unei noi oferte.
(9) O modificare a propunerii tehnice nu poate fi
considerat o abatere tehnic minor a ofertei iniiale în
urmtoarele situaii:
a) cuantificarea teoretic în valoare monetar a respectivei
abateri/omisiuni depete 1% din preul total al ofertei;
b) cuantificarea teoretic în valoare monetar a respectivei
abateri/omisiuni conduce la eludarea aplicrii acelor prevederi
ale legii care instituie obligaii ale autoritii contractante
în raport cu anumite praguri valorice;
c) în urma corect rii respectivei abateri/omisiuni, se
constat! c" s-ar schimba clasamentul ofertan#ilor;
d) modificarea ar presupune o diminuare calitativ$ în
compara%ie cu oferta ini&ial';
e) modificarea vizeaz( o parte din ofert) pentru care
documenta*ia de atribuire a exclus în mod clar posibilitatea ca
ofertan+ii s, se abat- de la cerin.ele exacte ale respectivei
documenta/ii, iar oferta ini0ial1 nu a fost în conformitate cu
aceste cerin2e.
(10) Prin excep3ie de la dispozi4iile alin. (6), oferta nu
va fi considerat5 neconform6 în m7sura în care modific8rile
operate de ofertant în leg9tur: cu propunerea sa financiar;
reprezint< erori aritmetice, respectiv aspecte care pot fi
clarificate cu ajutorul principiilor prev=zute la art. 2 alin.
(2) din Lege, elementele propunerii financiare urmând a fi
corectate, implicit al>turi de pre?ul total al ofertei, prin
refacerea calculelor aferente, pe baza datelor/informa@iilor
care sunt cunoscute de cAtre toBi participanCii, deoarece sunt
prevDzute în legislaEia aplicabilF, documentaGia de atribuire,
Hi/sau în alte documente prezentate de ofertant.
(11) În cazul în care ofertantul nu este de acord cu
îndreptarea erorilor aritmetice oferta sa va fi consideratI
neconformJ.
ART. 135
(1) În condiKiile art. 209 din Lege, comisia de evaluare are
dreptul de a solicita ofertantului corectarea viciilor de formL
cu privire la oferta acestuia.

(2) În cazul în care ofertantul nu este de acord cu
îndreptarea viciilor de form, în condiiile prev zute la alin.
(1), oferta sa va fi considerat neconform.
(3) În sensul dispoziiilor alin. (1), viciile de form
reprezint acele erori sau omisiuni din cadrul unui document a
cror corectare/completare este sus inut în mod neechivoc de
sensul i de con inutul altor informa ii existente iniial în
alte documente prezentate de ofertant sau a cror
corectare/completare are rol de clarificare sau de confirmare,
nefiind susceptibile de a produce un avantaj incorect în raport
cu ceilali participani la procedura de atribuire.
ART. 136
(1) În situaia în care comisia de evaluare constat c
elemente de pre ale unei oferte sunt aparent neobinuit de
sczute, prin raportare la preurile pieei, utilizându-se ca
referina în acest sens informaii cum ar fi buletine
statistice, sau cotaii ale burselor de mrfuri, comisia de
evaluare va solicita ofertantului care a depus oferta în cauz
explicaii cu privire la posibilitate îndeplinirii contractului
în condi iile de calitate impuse prin documenta!ia de atribuire.
(2) Explica"iile aduse de ofertant conform prevederilor
alin. (1) vor fi înso#ite de dovezi concludente privind
elementele prev$zute la art. 210 alin. (2) din Lege, precum %i,
dup& caz, documente privind pre'urile ce pot fi ob(inute de la
furnizori, situa)ia stocurilor de materii prime *i materiale,
modul de organizare +i metodele utilizate în cadrul procesului
de lucru, nivelul de salarizare al personalului ofertantului,
performan,ele -i costurile implicate de anumite utilaje sau
echipamente de lucru.
(3) În cazul în care ofertantul nu prezint. comisiei de
evaluare informa/iile 0i/sau documentele solicitate sau acestea
nu justific1 în mod corespunz2tor nivelul sc3zut al pre4ului sau
al costurilor propuse, oferta va fi considerat5 inacceptabil6.
ART. 137
(1) Comisia de evaluare are obliga7ia de a respinge ofertele
inacceptabile 8i neconforme.
(2) În condi9iile art. 215 alin. (4) din Lege, oferta este
considerat: inacceptabil; în urm<toarele situa=ii:
a) prin r>spunsul transmis nu clarific? eventualele
neconcordan@e prevAzute la art. 132 alin. (3) sau nu a depus
dovada constituirii garanBiei de participare la data-limitC de
depunere a ofertelor;
---------Lit. a) a alin. (2) al art. 137 a fost modificatD de pct. 5
al art. II din HOTERÂREA nr. 866 din 16 noiembrie 2016,
publicatF în MONITORUL OFICIAL nr. 972 din 5 decembrie 2016.

b) a fost depus de un ofertant care nu îndeplinete una sau
mai multe dintre criteriile de calificare stabilite în
documentaia de atribuire sau nu a completat DUAE în
conformitate cu criteriile stabilite de autoritatea
contractant ;
c) constituie o alternativ la prevederile caietului de
sarcini, alternativa care nu poate fi luat în considerare
deoarece în anunul de participare nu este precizat în mod
explicit posibilitatea depunerii unor oferte alternative, iar
respectiva ofert alternativ , nu respecta cerin ele minime
prev zute în caietul de sarcini;
d) nu asigur respectarea reglement rilor obligatorii
referitoare la condiiile specifice de munc i de protecie a
muncii, atunci când aceasta cerina este formulat în condiiile
art. 51 alin. (2) din Lege;
e) preul, fr TVA, inclus în propunerea financiar
depete valoarea estimat comunicat prin anunul de
participare i nu exist posibilitatea disponibiliz!rii de
fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului de
achizi"ie public# respectiv;
f) pre$ul, f%r& TVA, inclus în propunerea financiar'
dep()e*te valoarea estimat+ comunicat, prin anun-ul de
participare .i, de/i exist0 posibilitatea disponibiliz1rii de
fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului de
achizi2ie public3 respectiv, se constat4 c5 acceptarea unei
astfel de oferte ar conduce la modificarea substan6ial7 în
sensul art. 55 alin. (2) lit. a);
g) în urma verific8rilor prev9zute la art. 210 din Lege se
constat: c; oferta are un pre</cost neobi=nuit de sc>zut pentru
ceea ce urmeaz? a fi furnizat/prestat/executat, astfel încât nu
se poate asigura îndeplinirea contractului la parametrii
cantitativi @i calitativi solicitaAi prin caietul de sarcini;
h) oferta este depusB cu nerespectarea prevederilor art. 60
alin. (1) lit. d) Ci e) din Lege, raportat la data-limitD
stabilitE pentru depunerea cererilor de participare/ofertelor
Fi/sau oricând pe parcursul evaluGrii acestora;
i) ofertantul refuzH sI prelungeascJ perioada de
valabilitate a ofertei Ki a garanLiei de participare;
j) oferta Mi documentele care o însoNesc nu sunt semnate cu
semnOturP electronicQ extinsR, bazatS pe un certificat
calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare
acreditat;
k) în cazul în care unei oferte îi lipseTte una din cele
douU componente, aVa cum sunt precizate la art. 3 alin. (1) lit.
hh) din Lege.
(3) În condiWiile art. 215 alin. (5) din Lege, oferta este
consideratX neconformY în urmZtoarele situa[ii:

a) nu satisface în mod corespunztor cerinele caietului de
sarcini;
b) con ine propuneri de modificare a clauzelor contractuale
pe care le-a stabilit autoritatea contractant în cadrul
documentaiei de atribuire, care sunt în mod evident
dezavantajoase pentru aceasta din urm, iar ofertantul, dei a
fost informat cu privire la respectiva situaie, nu accept
renun area la clauzele respective.
c) con ine în cadrul propunerii financiare pre uri care nu
sunt rezultatul liberei concuren e i care nu pot fi
justificate;
d) propunerea financiar nu este corelat cu elementele
propunerii tehnice ceea ce ar putea conduce la executarea
defectuoas a contractului, sau constituie o abatere de la
legislaia incident, alta decât cea în domeniul achiziiilor
publice;
e) în cadrul unei proceduri de atribuire pentru care s-a
prevzut defalcarea pe loturi, oferta este prezentat fr a se
realiza distincia pe loturile ofertate, din acest motiv
devenind imposibil aplicarea criteriului de atribuire pentru
fiecare lot în parte.
(4) Ofertele care nu au fost respinse de comisia de evaluare
în urma verificrii i evalurii reprezint oferte admisibile.
(5) Comisia de evaluare are obligaia de a stabili oferta
câtig toare dintre ofertele admisibile.
(6) Dup! finalizarea verific"rilor prev#zute la art. 132 $i
133, comisia de evaluare introduce în SEAP, utilizând
facilit%&ile tehnice accesibile prin acest sistem informatic,
numele candida'ilor/ofertan(ilor ale c)ror candidaturi/oferte
sunt admisibile, precum *i ale candida+ilor respin,i sau ale
ofertan-ilor ale c.ror oferte au fost declarate inacceptabile
sau neconforme.
ART. 138
(1) În cazul în care criteriul utilizat este "pre/ul cel mai
sc0zut", clasamentul ofertelor se stabile1te prin ordonarea
cresc2toare a pre3urilor respective, oferta câ4tig5toare fiind
cea de pe primul loc, respectiv cea cu pre6ul cel mai sc7zut.
(2) În cazul în care dou8 sau mai multe oferte sunt situate
pe primul loc, autoritatea contractant9 solicit: ofertan;ilor o
nou< propunere financiar=, iar contractul va fi atribuit
ofertantului a c>rui nou? propunere financiar@ are preAul cel
mai scBzut.
(3) În situaCia încheierii unui acord-cadru cu mai mulDi
operatori economici, fErF reluarea competiGiei, atunci când douH
sau mai multe oferte au o valoare totalI egalJ a propunerii
financiare Ki sunt clasate pe acelaLi loc, în vederea
departajMrii, autoritatea contractantN solicitO noi propuneri

financiare acestora, fr ca acest lucru s afecteze poziiile
superioare în clasament.
(4) În situaia încheierii unui acord-cadru cu mai muli
operatori economici, cu reluarea competiiei, atunci când dou
sau mai multe oferte au aceeai valoare total a propunerii
financiare i sunt clasate pe acela i loc, autoritatea
contractant men ioneaz în fia de date dac uzeaz de
prevederile alin. (3) sau dac va încheia acordul-cadru cu toi
operatorii economici clasai pe locurile aferente numrului
maxim stabilit în fia de date i în anunul de participare.
ART. 139
(1) În cazul în care atribuirea contractului de achiziie
public/acordului-cadru se face pe baza criteriului "cel mai bun
raport calitate-pre" sau "cel mai bun raport calitate-cost",
evaluarea ofertelor se realizeaz prin acordarea, pentru fiecare
ofert în parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicrii
algoritmului de calcul stabilit în documentaia de atribuire.
(2) În cazul prev zut la alin. (1), se stabile!te
clasamentul ofertelor prin ordonarea descresc"toare a
punctajelor respective, oferta câ#tig$toare fiind cea de pe
primul loc, respectiv cea cu cel mai mare punctaj.
ART. 140
(1) În cazul în care atribuirea contractului de achizi%ie
public&/acordului-cadru se face pe baza criteriului "costul cel
mai sc'zut", evaluarea ofertelor se realizeaz( prin acordarea,
pentru fiecare ofert) în parte, a unui punctaj rezultat ca
urmare a aplic*rii algoritmului de calcul stabilit în
documenta+ia de atribuire.
(2) În cazul prev,zut la alin. (1), se stabile-te
clasamentul ofertelor prin ordonarea descresc.toare a
punctajelor respective, oferta câ/tig0toare fiind cea de pe
primul loc, respectiv cea cu cel mai mare punctaj.
ART. 141
Indiferent de criteriul aplicat pentru atribuirea
contractului, compararea pre1urilor prev2zute în propunerile
financiare ale ofertan3ilor se realizeaz4 la valoarea f5r6 TVA.
SEC7IUNEA a 11-a
Finalizarea procedurii de atribuire
ART. 142
(1) Pe baza informa8iilor introduse în SEAP de c9tre
autoritatea contractant:, sistemul informatic genereaz; automat
c<tre to=i ofertan>ii participan?i notific@ri cu privire la
rezultatul procedurii de atribuire.
(2) Autoritatea contractantA are obligaBia de a efectua Ci
comunicDrile prevEzute la secFiunea a 13-a a cap. IV din Lege.

ART. 143
(1) Autoritatea contractant are obligaia de a încheia
contractul de achizi ie public/acordul-cadru cu ofertantul a
crui ofert a fost stabilit ca fiind câtigtoare.
(2) În cazul în care autoritatea contractant nu poate
încheia contractul de achizi ie public /acordul-cadru cu
ofertantul a c rui ofert a fost stabilit ca fiind
câtigtoare, ca urmare a faptului c ofertantul în cauz se
afl într-o situaie de for major sau în imposibilitatea
fortuit de a executa contractul/acordul-cadru, aceasta are
obligaia s declare câtigtoare oferta clasat pe locul doi,
în condiiile în care aceasta exist i este admisibil!.
(3) În situa"ia prev#zut$ la alin. (2), în condi%iile în
care nu exist& o ofert' admisibil( clasat) pe locul doi,
autoritatea contractant* are obliga+ia de a anula procedura de
atribuire a contractului de achizi,ie public-/acordului-cadru,
în condi.iile art. 212 alin. (1) lit. a) din Lege.
ART. 144
(1) F/r0 a afecta prevederile art. 143 alin. (2), refuzul
nemotivat al ofertantului declarat câ1tig2tor de a semna
contractul de achizi3ie public4/acordul-cadru este asimilabil
situa5iei prev6zute la art. 167 alin. (1) lit. g) din Lege.
(2) În situa7ia prev8zut9 la alin. (1) sunt aplicabile
dispozi:iile art. 166 alin. (2).
ART. 145
Autoritatea contractant; nu are dreptul de a amâna
încheierea contractului cu scopul de a crea circumstan<e
artificiale de anulare a procedurii.
ART. 146
(1) În situa=ia în care autoritatea contractant> anuleaz?
procedura de atribuire, în condi@iile art. 212 sau 213 din Lege,
aceasta are obligaAia de a comunica în scris tuturor
participanBilor la procedura de atribuire, în cel mult 3 zile
lucrCtoare de la data anulDrii, motivul care a determinat
decizia de anulare, precum Ei încetarea obligaFiilor asumate de
ofertanGi prin depunerea ofertelor sau a solicitHrilor de
participare.
(2) Autoritatea contractantI nu are dreptul sJ adopte nicio
mKsurL cu scopul de a întârzia nejustificat procesul de evaluare
a ofertelor, sau de a crea circumstanMe artificiale de anulare a
procedurii de atribuire, o asemenea abordare fiind consideratN o
încOlcare a principiului asumPrii rQspunderii prevRzut la art. 2
alin. (2) din Lege.
ART. 147
(1) Contractul de achiziSie publicT/acordul-cadru are cel
puUin urmVtoarele anexe, ca parte integrantW:

a) caietul de sarcini, inclusiv clarificrile i/sau
m surile de remediere aduse pân la depunerea ofertelor ce
privesc aspectele tehnice i financiare;
b) oferta, respectiv propunerea tehnic i propunerea
financiar, inclusiv clarificrile din perioada de evaluare;
c) garan ia de bun execu ie, dac este cazul;
d) angajamentul ferm de sus inere din partea unui ter, dac
este cazul;
e) contractele cu subcontractanii, în msura în care în
contractul de achiziie public/acordul-cadru este reglementat
un mecanism de efectuare a plilor directe ctre
subcontractani;
f) acordul de asociere, dac este cazul.
(2) În cazul în care, pe parcursul executrii contractului
de achiziie public/acordului-cadru, se constat c anumite
elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund
cerinelor prevzute în caietul de sarcini, prevaleaz
prevederile caietului de sarcini.
SEC!IUNEA a 12-a
Dosarul achizi"iei
ART. 148
Dosarul achizi#iei publice trebuie s$ cuprind% documentele
întocmite/primite de autoritatea contractant& în cadrul
procedurii de atribuire, cum ar fi, dar f'r( a se limita la
urm)toarele:
a) strategia de contractare;
b) anun*ul de inten+ie ,i dovada transmiterii acestuia spre
publicare, dac- este cazul;
c) anun.ul de participare /i dovada transmiterii acestuia
spre publicare;
d) erata, dac0 este cazul;
e) documenta1ia de atribuire;
f) documenta2ia de concurs, dac3 este cazul;
g) decizia/dispozi4ia/ordinul de numire a comisiei de
evaluare 5i, dup6 caz, a exper7ilor coopta8i;
h) declara9iile de confiden:ialitate ;i impar<ialitate;
i) procesul-verbal al =edin>ei de deschidere a ofertelor,
dac? este cazul;
j) formularele de ofert@ depuse în cadrul procedurii de
atribuire;
k) DUAE Ai documentele de calificare, atunci când acestea au
fost solicitate;
l) solicitBrile de clarificCri, precum Di clarificErile
transmise/primite de autoritatea contractantF;

m) raportul intermediar privind selecia candida ilor, dac
este cazul;
n) procesele-verbale de evaluare, negociere, dialog, dup
caz;
o) raportul procedurii de atribuire, precum i anexele la
acesta;
p) dovada comunicrilor privind rezultatul procedurii;
q) contractul de achiziie public/acordul-cadru, semnate,
i, dup caz, actele adi ionale;
r) dac este cazul, contractele atribuite în temeiul unui
acord-cadru;
s) anun ul de atribuire i dovada transmiterii acestuia spre
publicare;
) dac este cazul, contestaiile formulate în cadrul
procedurii de atribuire, însoite de deciziile motivate
pronunate de Consiliul Naional de Soluionare a
Contestaiilor;
t) hotrâri ale instanelor de judecat referitoare la
procedura de atribuire;
) documentul constatator care conine informaii
referitoare la îndeplinirea obligaiilor contractuale de ctre
contractant;
u) dac este cazul, decizia de anulare a procedurii de
atribuire.
ART. 149
(1) În cazul în care autoritatea contractant aplic
procedurile de atribuire prev!zute de Lege prin utilizarea
mijloacelor electronice de comunicare, utilizeaz" un sistem
dinamic sau o licita#ie electronic$, autoritatea contractant%
are obliga&ia de a asigura arhivarea documentelor care fac parte
din dosarul achizi'iei publice potrivit dispozi(iilor art. 148,
în conformitate cu prevederile Legii nr. 135/2007 privind
arhivarea documentelor în form) electronic*, republicat+.
(2) În cazul procedurilor desf,-urate integral prin mijloace
electronice, trasabilitatea ac.iunilor aferente atribuirii
contractelor de achizi/ie public0/acordurilor-cadru este
asigurat1 implicit de SEAP.
CAP. IV
Executarea contractului de achizi2ie public3/acordului-cadru
SEC4IUNEA 1
Subcontractarea
ART. 150
(1) În aplicarea prevederilor art. 218 din Lege, autoritatea
contractant5 are obliga6ia de a stabili clauze contractuale

obligatorii privind cesiunea de crean în favoarea
subcontractanilor legat de partea/prile din contract care
sunt îndeplinite de ctre acetia.
(2) În vederea determinrii valorii crean ei, ofertantul are
obliga ia de a cuprinde în oferta sa denumirea
subcontractan ilor i datele de contact ale acestora,
partea/p rile din contract care urmeaz a fi îndeplinite de
ctre acetia, valoarea la care se ridic partea/prile
respective, precum i acordul subcontractanilor cu privire la
aceste aspecte.
ART. 151
Înlocuirea/implicarea subcontractanilor de ctre
contractant în perioada de implementare a contractului poate
interveni în urmtoarele situaii:
a) înlocuirea subcontractanilor nominalizai în ofert i
ale cror activit !i au fost indicate în ofert" ca fiind
realizate de subcontractan#i,
b) declararea unor noi subcontractan$i ulterior semn%rii
contractului de achizi&ie public' în condi(iile în care
lucr)rile/serviciile ce urmeaz* a fi subcontractate au fost
prev+zute în ofert, f-r. a se indica ini/ial op0iunea
subcontract1rii acestora,
c) renun2area/retragerea subcontractan3ilor din contractul
de achizi4ie public5.
ART. 152
În situa6iile prev7zute la art. 151, autoritatea
contractant8 are obliga9ia de a solicita prezentarea
contractelor încheiate între contractant :i subcontractan;ii
declara<i ulterior, care s= con>in? obligatoriu, cel pu@in
urmAtoarele elemente:
a) activitBCile ce urmeazD a fi subcontractate;
b) numele, datele de contact, reprezentanEii legali ai
noilor subcontractanFi;
c) valoarea aferentG prestaHiilor noilor subcontractanIi.
ART. 153
În situaJiile prevKzute la art. 151, noii subcontractanLi au
obligaMia de a prezenta o declaraNie pe propria rOspundere prin
care îPi asumQ respectarea prevederilor caietului de sarcini Ri
a propunerii tehnice depuse de cStre contractant la ofertT,
aferentU activitVWii supuse subcontractXrii.
ART. 154
Contractele menYionate la art. 152 Zi declara[iile
men\ionate la art. 153 vor fi prezentate cu cel pu]in 15 zile
înainte de momentul începerii execut^rii lucr_rilor/prest`rii
serviciilor de catre noii subcontractanbi.
ART. 155

În situaiile prevzute la art. 151, noii subcontractan i au
obligaia de a transmite certificatele i alte documente
necesare pentru verificarea inexistenei unor situaii de
excludere i a resurselor/capabilit ilor corespunz toare
p r ilor de implicare în contractul de achizi ie public.
ART. 156
Înlocuirea/implicarea subcontractanilor de ctre
contractant în perioada de implementare a contractului se
realizeaz cu acordul autoritii contractante.
ART. 157
Situaia prevzut la art. 151 lit. a) nu reprezint
modificare substanial, aa cum este aceasta definit la art.
221 din Lege.
ART. 158
(1) În situaia prevzut la art. 151 lit. a), valoarea
aferent activit !ilor subcontractate va fi cel mult egal" cu
valoarea declarat# în cadrul ofertei ca fiind subcontractat$, la
care se poate ad%uga numai ajustarea pre&urilor existente în
contract.
(2) În situa'ia prev(zut) la art. 151 lit. a), obiectul
noului contract de subcontractare nu trebuie s* modifice
obiectul contractului de subcontractare anterior.
(3) Obiectul +i valoarea noului contract de subcontractare
nu vor con,ine lucr-rile executate/serviciile prestate de c.tre
subcontractantul ini/ial 0i nici valoarea aferent1 acestora.
ART. 159
În situa2ia prev3zut4 la art. 151 lit. b), contractantul are
dreptul de a implica noi subcontractan5i pe durata execut6rii
contractului, cu condi7ia ca nominalizarea acestora s8 nu
reprezinte o modificare substan9ial: a contractului de achizi;ie
public< în condi=iile art. 221 din Lege.
ART. 160
Situa>ia prev?zut@ la art. 151 lit. b) nu reprezintA o
modificare substanBialC aDa cum este aceasta definitE la art.
221 din Lege, dacF se îndeplinesc urmGtoarele condiHii
cumulative:
a) introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra
îndeplinirii criteriilor de calificare/selecIie sau în privinJa
aplicKrii criteriului de atribuire raportat la momentul
evaluLrii ofertelor;
b) introducerea unui nou subcontractant nu modificM preNul
contractului dintre autoritatea contractantO Pi contractant;
c) introducerea unui nou subcontractant este strict necesarQ
pentru îndeplinirea contractului de achiziRie publicS;
d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este
schimbat caracterul general al obiectului contractului de
achiziTie publicU, fapt ce presupune cV scopul contractului,

precum i indicatorii principali ce caracterizeaz rezultatul
respectivului contract r mân nemodificai.
ART. 161
În situaia prevzut la art. 151 lit. c), în cazul în care
un contract de subcontractare este denunat unilateral/reziliat
de ctre una din p r i, contractantul are obliga ia de a prelua
partea/p r ile din contract aferente activitii subcontractate
sau de a înlocui acest subcontractant cu un nou subcontractant
în condiiile art. 151 lit. a).
SECIUNEA a 2-a
Modalitatea de înlocuire a personalului de specialitate
nominalizat pentru îndeplinirea contractului
ART. 162
(1) Înlocuirea personalului de specialitate nominalizat
pentru îndeplinirea contractului se realizeaz numai cu acceptul
autoritii contractante, i nu reprezint o modificare
substanial, aa cum este aceasta definit în art. 221 din
Lege, decât în urmtoarele situaii:
a) noul personal de specialitate nominalizat pentru
îndeplinirea contractului nu îndeplinete cel puin criteriile
de calificare/selecie prev zute în cadrul documenta!iei de
atribuire;
b) noul personal de specialitate nominalizat pentru
îndeplinirea contractului nu ob"ine cel pu#in acela$i punctaj ca
personalul propus la momentul aplic%rii factorilor de evaluare.
(2) În situa&iile prev'zute la alin. (1), contractantul are
obliga(ia de a transmite pentru noul personal documentele
solicitate prin documenta)ia de atribuire fie în vederea
demonstr*rii îndeplinirii criteriilor de calificare/selec+ie
stabilite, fie în vederea calcul,rii punctajului aferent
factorilor de evaluare.
SEC-IUNEA a 3-a
Prevederi referitoare la contractele pe termen lung
ART. 163
(1) În condi.iile art. 229 /i 230 din Lege, în cazul
atribuirii unui contract pe termen lung, care a fost clasificat
ca fiind contract de achizi0ie public1, se pot stabili mecanisme
de plat2 care s3 dea posibilitatea autorit45ii contractante s6
realizeze pl78i periodice pe durata contractului, bazate pe
criterii de performan9:, cu condi;ia ca respectivele mecanisme
s< fie adaptate corespunz=tor naturii unui asemenea contract.
(2) În cazul unui contract de achizi>ie public? pe termen
lung, care cuprinde atât executarea de lucr@ri, cât Ai operarea

rezultatelor acestora, având în vedere c riscul de operare nu
este transferat într-o m sur semnificativ contractorului, prin
mecanismele de plat prevzute la alin. (1) se va asigura
rambursarea de ctre autoritatea contractant, prin pl i
periodice pe durata contractului, atât a contravalorii
lucr rilor executate, cât i a presta iilor efectuate de
respectivul contractor pentru operarea rezultatelor acestora, în
conformitate cu oferta financiar acceptat.
(3) În cazul prevzut la alin. (2) se vor utiliza criterii
obiective i cuantificabile prevzute atât în cadrul
documentaiei de atribuire, cât i în cuprinsul contractului, cu
menionarea inclusiv a perioadelor de remediere a
neconformitilor înregistrate pe perioada de operare, cât i a
mecanismelor de monitorizare a performanei contractorului i a
metodelor de calcul a penalitilor în caz de neîndeplinire a
nivelurilor impuse pentru respectivele criterii.
SECIUNEA a 4-a
Modificarea contractului de achiziie public/acorduluicadru
ART. 164
(1) Modificarea contractului de achiziie public /acorduluicadru în condi!iile prev"zute la art. 221 alin. (2) din Lege se
face cu respectarea prevederilor art. 28 #i se public$ în SEAP.
(2) Nu este permis% modificarea pre&ului unui contract de
achizi'ie public(/acord-cadru în condi)iile art. 221 din Lege în
a*a fel încât noua valoare rezultat+ în urma respectivei
modific,ri s- dep./easc0 pragurile prev1zute de Lege pentru
publicarea unui anun2 de participare sau a unui anun3
simplificat sau s4 fi impus organizarea unei alte proceduri de
atribuire decât cea aplicat5 pentru atribuirea
contractului/acordului-cadru respectiv.
ART. 165
(1) Autoritatea contractant6 are dreptul de a prelungi
durata contractelor de furnizare sau de servicii cu caracter de
regularitate, încheiate în anul precedent 7i a c8ror durat9
normal: de îndeplinire expir; la data de 31 decembrie, dac< se
îndeplinesc, în mod cumulativ, urm=toarele condi>ii:
a) în documenta?ia de atribuire, elaborat@ cu ocazia
atribuirii contractului iniAial, s-au prevBzut posibilitatea de
suplimentare a cantitCDilor de produse Ei servicii deja
achiziFionate, precum Gi nivelul maxim pânH la care va fi
posibilI o astfel de suplimentare;
b) în documentaJia de atribuire, precum Ki în contract este
prevLzutM în mod explicit o clauzN prin care dreptul autoritOPii
contractante de a opta pentru suplimentarea cantitQRilor de

produse sau de servicii este condiionat de existen a resurselor
financiare alocate cu aceast destinaie;
c) valoarea estimat a contractului iniial s-a determinat
prin luarea în considerare a variantei în care autoritatea
contractant opteaz pentru suplimentarea la nivelul maxim
prevzut a cantit ilor de produse sau servicii;
d) prelungirea contractului ini ial nu poate dep i o durat
de 4 luni de la data expirrii duratei iniiale de îndeplinire a
acestuia.
(2) Dup modificarea contractului în sensul alin. (1), în
termen de 30 de zile, autoritatea contractant are obligaia
publicrii anunului privind modificarea contractului prin
intermediul SEAP.
SECIUNEA a 5-a
Finalizarea contractului de achiziie public
ART. 166
(1) Autoritatea contractant are obligaia de a emite
documente constatatoare care conin informaii referitoare la
îndeplinirea sau, dup caz, neîndeplinirea obligaiilor
contractuale de ctre contractant/contractant asociat i, dac!
este cazul, la eventualele prejudicii, dup" cum urmeaz#:
a) pentru contractele de furnizare atribuite printr-o
procedur$ de atribuire: în termen de 14 zile de la data
finaliz%rii livr&rii produselor care fac obiectul respectivului
contract/contract subsecvent 'i, suplimentar, în termen de 14
zile de la data expir(rii perioadei de garan)ie tehnic* a
produselor în cauz+;
b) pentru contractele de servicii atribuite printr-o
procedur, de atribuire, altele decât contractele de servicii de
proiectare: în termen de 14 zile de la data finaliz-rii
prest.rii serviciilor care fac obiectul respectivului
contract/contract subsecvent;
c) pentru contractele de servicii de proiectare atribuite
printr-o procedur/ de atribuire: în termen de 14 zile de la data
finaliz0rii prest1rii serviciilor care fac obiectul
respectivului contract/contract subsecvent 2i, suplimentar, în
termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de
recep3ie la terminarea lucr4rilor proiectate;
d) pentru contractele de servicii de supervizare a
lucr5rilor/dirigen6ie de 7antier, în termen de 14 zile de la
data emiterii raportului final de supervizare/expirarea duratei
de garan8ie acordat9 lucr:rii în cauz;;
e) pentru contractele de lucr<ri atribuite printr-o
procedur= de atribuire: în termen de 14 zile de la data
încheierii procesului-verbal de recep>ie la terminarea

lucrrilor i, suplimentar, în termen de 14 zile de la data
încheierii procesului-verbal de recepie final a lucrrilor,
întocmit la expirarea perioadei de garanie a lucrrilor în
cauz.
(2) În situaia prev zut la art. 144 alin. (1), documentul
constatator se emite în termen de 14 zile de la data la care ar
fi trebuit încheiat contractul de achizi ie public/acordulcadru, dac ofertantul nu ar fi refuzat semnarea acestuia, sau
de la data de la care a fost reziliat acesta, în cazul în care
exist contract semnat.
(3) Autoritatea contractant are urmtoarele obligaii:
a) s elibereze un exemplar al documentului constatator
contractantului;
b) s pstreze un exemplar la dosarul achiziiei publice.
(4) Documentele constatatoare emise de ctre entitatea
contractant în conformitate cu prevederile alin. (1) i (2) pot
fi contestate potrivit Legii contenciosului administrativ nr.
554/2004, cu modificrile i completrile ulterioare.
---------Alin. (4) al art. 166 a fost modificat de pct. 6 al art. II
din HOTRÂREA nr. 866 din 16 noiembrie 2016, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 972 din 5 decembrie 2016.
(5) Documentele constatatoare emise de ctre entitatea
contractant în conformitate cu prevederile alin. (1) i (2) se
public în SEAP, dup! expirarea termenelor de contestare
prev"zute de Legea nr. 554/2004, cu modific#rile $i complet%rile
ulterioare.
---------Alin. (5) al art. 166 a fost modificat de pct. 6 al art. II
din HOT&RÂREA nr. 866 din 16 noiembrie 2016, publicat' în
MONITORUL OFICIAL nr. 972 din 5 decembrie 2016.
(6) În cazul contractelor atribuite prin cump(rare direct),
autoritatea contractant* are dreptul de a emite documente
constatatoare în conformitate cu alin. (1), atunci când este
solicitat acest lucru de c+tre contractant/contractant asociat.
(7) Autoritatea contractant, poate emite un document
constatator unui subcontractant la solicitarea acestuia -i numai
în cazul prezent.rii contractului de subcontractare /i a
recep0iilor aferente.
(8) Atunci când ia decizia de respingere a unui
candidat/ofertant, pe baza unui asemenea document constatator,
comisia de evaluare are obliga1ia de a analiza dac2 acesta
reflect3 îndeplinirea condi4iilor cumulative prev5zute la art.
167 alin. (1) lit. g) din Lege.

CAP. V
Dispoziii tranzitorii

i finale

ART. 167
Operatorul SEAP are obliga ia de a actualiza sistemul
informatic luând în considerare progresul tehnologic i inând
cont de actele delegate adoptate de Comisia European cu privire
la regulile i cerinele care trebuie îndeplinite de
dispozitivele i instrumentele utilizate în leg tur cu
transmiterea i primirea ofertelor, a solicit rilor de
participare sau a planurilor/proiectelor în cazul concursurilor
de solu ii, inclusiv situaiile i condiiile în care poate fi
solicitat sau este necesar utilizarea semnturii electronice
extinse, precum i modalitile de implementare a acesteia,
precum i utilizarea unor standarde tehnice specifice în vederea
asigurrii interoperabilitii instrumentelor i dispozitivelor
utilizate pentru comunicarea electronic.
ART. 168
(1) În vederea îndeplinirii funciilor prevzute la art. 232
alin. (1) din Lege, operatorul SEAP are obligaia, pe baza
datelor disponibile, de a pune la dispozi ia ANAP, în format
electronic, rapoartele solicitate de aceasta, în scopul
exercit!rii func"iei de monitorizare în cadrul sistemului
na#ional de achizi$ii publice.
(2) Autoritatea contractant% are obliga&ia de a transmite
ANAP orice informa'ie solicitat( de aceasta, inclusiv prin
sec)iunile suplimentare din cadrul formularelor de anun*uri puse
la dispozi+ie prin intermediul SEAP, în scopul exercit,rii
func-iilor în cadrul sistemului na.ional de achizi/ii publice.
ART. 169
Centralizarea informa0iilor referitoare la utilizarea în
anul precedent, de c1tre autorit23ile contractante, a
mijloacelor electronice pentru aplicarea procedurilor de
atribuire 4i pentru achizi5iile directe se realizeaz6 de
operatorul SEAP, care are obliga7ia de a transmite un raport
centralizator ANAP, pân8 la data de 31 ianuarie a fiec9rui an.
ART. 170
(1) Operatorul SEAP decide suspendarea operatorului economic
în cazul în care acesta are un comportament care nu corespunde
cu normele de securitate :i utilizare a sistemului, aprobate
prin decizie a operatorului SEAP, cu avizul ANAP.
(2) Decizia de suspendare prev;zut< la alin. (1) se public=
în SEAP.
ART. 171
(1) În aplicarea prezentelor norme metodologice,
pre>edintele ANAP are dreptul de a emite ordine ?i instruc@iuni.

(2) În vederea exercitrii funciilor de control ex-ante i
ex-post ANAP va încheia protocoale de colaborare cu institu ii
cu atribuii specifice în domeniul achiziiilor publice.
ANEX
la normele metodologice
Categoriile de contracte pentru a cror atribuire
nu poate fi utilizat licita ia electronic
*T*
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àde la 79200000-6 [Servicii de contabilitate, servicii de audit ái âServicii de contabilitate ãi
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