
HOTĂRÂRE nr. 395 din 2 iunie 2016  
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului  de achizi ţie 
public ă/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016  privind 
achizi ţiile publice 
EMITENT:     GUVERNUL 
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 6 iunie 2016 
Data intrarii in vigoare : 6 iunie 2016 
 
 
Forma actualizata valabila la data de : 22 august 2019  
Prezenta forma actualizata este valabila de la 18 iunie 2018  
pana la 22 august 2019  
 
────────── 
    *) Not ă CTCE: 
    *) Forma consolidat ă a HOTĂRÂRII nr. 395 din 2 iunie 2016 , 
publicate în Monitorul Oficial nr. 423 din 6 iunie 2016, la data 
de 22 august 2019 este realizat ă prin includerea modific ărilor 
şi complet ărilor aduse de: ORDINUL nr. 264 din 8 iunie 2016 ; 
HOTĂRÂREA nr. 866 din 16 noiembrie 2016 ; HOTĂRÂREA nr. 419 din 8 
iunie 2018 . 
    Con ţinutul acestui act apar ţine exclusiv S.C. Centrul 
Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neam ţ şi nu este un 
document cu caracter oficial, fiind destinat inform ării 
utilizatorilor. 
────────── 
    În temeiul art. 108 din Constitu ţia României, republicat ă, 
şi al art. 233 din Legea nr. 98/2016  privind achizi ţiile 
publice, 
    Guvernul României adopt ă prezenta hot ărâre. 
    ART. 1  
    Se aprob ă Normele metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului de achizi ţie 
public ă/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016  privind 
achizi ţiile publice, publicat ă în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 390 din 23 mai 2016, prev ăzute în anexa care face 
parte integrant ă din prezenta hot ărâre. 
 
    ART. 2  
    La data intr ării în vigoare a prezentei hot ărâri se abrog ă: 
    a) Hot ărârea Guvernului nr. 925/2006  pentru aprobarea 
normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractelor de achizi ţie public ă din Ordonan ţa de urgen ţă a 
Guvernului nr. 34/2006  privind atribuirea contractelor de 
achizi ţie public ă, a contractelor de concesiune de lucr ări 
publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publica t ă 



în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625  din 20 iulie 
2006, cu modific ările şi complet ările ulterioare; 
    b) Hot ărârea Guvernului nr. 1.660/2006  pentru aprobarea 
Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractelor de achizi ţie public ă prin mijloace electronice din 
Ordonan ţa de urgen ţă a Guvernului nr. 34/2006  privind atribuirea 
contractelor de achizi ţie public ă, a contractelor de concesiune 
de lucr ări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, 
publicat ă în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 8 
din 7 decembrie 2006, cu modific ările şi complet ările 
ulterioare. 
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────────── 
    *) Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 395 din 2 iunie 2016 , 
publicat ă în Monitorul Oficial nr. 423 din 6 iunie 2016. 
────────── 
────────── 
    *) Not ă CTCE: 
    *) Forma consolidat ă a NORMELOR METODOLOGICE din 2 iunie 
2016 , publicate în Monitorul Oficial nr. 423 din 6 iuni e 2016, 
la data de 21 august 2019 este realizat ă prin includerea 
modific ărilor şi complet ărilor aduse de: ORDINUL nr. 264 din 8 
iunie 2016 ; HOTĂRÂREA nr. 866 din 16 noiembrie 2016 ; HOTĂRÂREA 
nr. 419 din 8 iunie 2018 . 
    Con ţinutul acestui act apar ţine exclusiv S.C. Centrul 
Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neam ţ şi nu este un 
document cu caracter oficial, fiind destinat inform ării 
utilizatorilor. 
────────── 
    CAP. I  
    Dispozi ţii generale şi organizatorice 
    SEC ŢIUNEA 1 
    Dispozi ţii generale 
    ART. 1  
    (1) În procesul de realizare a achizi ţiilor publice orice 
situa ţie pentru care nu exist ă o reglementare explicit ă se 
interpreteaz ă prin prisma principiilor prev ăzute la art. 2 alin. 
(2) din Legea nr. 98/2016  privind achizi ţiile publice, denumit ă 
în continuare Lege. 
    (2) Pe parcursul aplic ării procedurii de atribuire, 
autoritatea contractant ă are obliga ţia de a lua toate m ăsurile 
necesare pentru a evita apari ţia unor situa ţii de natur ă s ă 
determine existen ţa unui conflict de interese şi/sau 
împiedicarea, restrângerea sau denaturarea concuren ţei. 



    (3) În cazul în care constat ă apari ţia unei situa ţii dintre 
cele prev ăzute la alin. (2), autoritatea contractant ă are 
obliga ţia de a elimina efectele rezultate dintr-o astfel d e 
împrejurare, adoptând, potrivit competen ţelor, dup ă caz, m ăsuri 
corective de modificare, încetare, revocare sau anu lare ale 
actelor care au afectat aplicarea corect ă a procedurii de 
atribuire sau ale activit ăţilor care au leg ătur ă cu acestea. 
    (4) Autoritatea contractant ă este responsabil ă pentru modul 
de atribuire a contractului de achizi ţie public ă/acordului-
cadru, inclusiv achizi ţia direct ă, cu respectarea tuturor 
dispozi ţiilor legale aplicabile. 
 
    ART. 2  
    (1) În vederea realiz ării achizi ţiilor publice, autoritatea 
contractant ă înfiin ţeaz ă în condi ţiile legii un compartiment 
intern specializat în domeniul achizi ţiilor, format, de regul ă, 
din minimum trei persoane, dintre care cel pu ţin dou ă treimi 
având studii superioare, precum şi specializ ări în domeniul 
achizi ţiilor. 
    (2) În m ăsura în care structura organizatoric ă a autorit ăţii 
contractante nu permite înfiin ţarea unui compartiment intern 
specializat în domeniul achizi ţiilor distinct, principalele 
atribu ţii ale acestuia sunt duse la îndeplinire de una sau , dup ă 
caz, mai multe persoane din cadrul respectivei auto rit ăţi 
contractante, îns ărcinate în acest sens prin act administrativ 
al conduc ătorului autorit ăţii contractante. 
    (3) În aplicarea prezentelor norme metodologice , autoritatea 
contractant ă, prin compartimentul intern specializat în domeniu l 
achizi ţiilor publice, are urm ătoarele atribu ţii principale: 
    a) întreprinde demersurile necesare pentru înre gistrarea/ 
reînnoirea/recuperarea înregistr ării autorit ăţii contractante în 
SEAP sau recuperarea certificatului digital, dac ă este cazul; 
    b) elaboreaz ă şi, dup ă caz, actualizeaz ă, pe baza 
necesit ăţilor transmise de celelalte compartimente ale 
autorit ăţii contractante, programul anual al achizi ţiilor 
publice şi, dac ă este cazul, strategia anual ă de achizi ţii; 
 (la 18-06-2018 Litera b) din Alineatul (3) , Artic olul 2 , 
Sectiunea 1 , Capitolul I  a fost modificat ă de Punctul 1, 
Articolul V din HOT ĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 2018, publicat ă în 
MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 18 iunie 2018 )  
 
    c) elaboreaz ă sau, dup ă caz, coordoneaz ă activitatea de 
elaborare a documenta ţiei de atribuire şi a strategiei de 
contractare, în cazul organiz ării unui concurs de solu ţii, a 
documenta ţiei de concurs şi a strategiei de contractare, pe baza 
necesit ăţilor transmise de compartimentele de specialitate; 
 (la 18-06-2018 Litera c) din Alineatul (3) , Artic olul 2 , 
Sectiunea 1 , Capitolul I  a fost modificat ă de Punctul 1, 



Articolul V din HOT ĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 2018, publicat ă în 
MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 18 iunie 2018 )  
 
    d) îndepline şte obliga ţiile referitoare la publicitate, 
astfel cum sunt acestea prev ăzute de Lege; 
    e) aplic ă şi finalizeaz ă procedurile de atribuire; 
    f) realizeaz ă achizi ţiile directe; 
    g) constituie şi p ăstreaz ă dosarul achizi ţiei publice. 
 
    (4) Celelalte compartimente ale autorit ăţii contractante au 
obliga ţia de a sprijini activitatea compartimentului inter n 
specializat în domeniul achizi ţiilor, în func ţie de specificul 
şi complexitatea obiectului achizi ţiei. 
    (5) În sensul alin. (4), sprijinirea activit ăţii 
compartimentului intern specializat în domeniul ach izi ţiilor 
publice se realizeaz ă, f ăr ă a se limita la acestea, dup ă cum 
urmeaz ă: 
    a) transmiterea referatelor de necesitate care cuprind 
necesit ăţile de produse, servicii şi lucr ări, valoarea estimat ă 
a acestora, precum şi informa ţiile de care dispun, potrivit 
competen ţelor, necesare pentru elaborarea strategiei de 
contractare a respectivelor contracte/acorduri-cadr u; 
    b) transmiterea, dac ă este cazul, a specifica ţiilor tehnice 
aşa cum sunt acestea prev ăzute la art. 155 din Lege ; 
    c) în func ţie de natura şi complexitatea necesit ăţilor 
identificate în referatele prev ăzute la lit. a), transmiterea de 
informa ţii cu privire la pre ţul unitar/total actualizat al 
respectivelor necesit ăţi, în urma unei cercet ări a pie ţei sau pe 
baz ă istoric ă; 
    d) informarea cu privire la fondurile alocate p entru fiecare 
destina ţie, precum şi pozi ţia bugetar ă a acestora; 
    e) informarea justificat ă cu privire la eventualele 
modific ări intervenite în execu ţia contractelor/acordurilor-
cadru, care cuprinde cauza, motivele şi oportunitatea 
modific ărilor propuse; 
    f) transmiterea documentului constatator privin d modul de 
îndeplinire a clauzelor contractuale. 
 
    (6) În aplicarea prevederilor prezentului artic ol, 
autoritatea contractant ă are, totodat ă, dreptul de a achizi ţiona 
servicii de consultan ţă, denumite în continuare servicii 
auxiliare achizi ţiei, în vederea sprijinirii activit ăţii 
compartimentului intern specializat în domeniul ach izi ţiilor, 
precum şi pentru elaborarea documentelor/documenta ţiilor 
necesare parcurgerii etapelor procesului de achizi ţie public ă 
şi/sau pentru implementarea unor programe de preveni re/diminuare 
a riscurilor în achizi ţiile publice, vizând toate etapele, de la 
planificarea/preg ătirea procesului, organizarea/aplicarea 



procedurii de atribuire şi pân ă la executarea/monitorizarea 
implement ării contractului de achizi ţie public ă/acordului-cadru, 
inclusiv în raport cu activitatea comisiei de evalu are şi/sau 
solu ţionarea contesta ţiilor. 
 
    ART. 3  
    (1) Referatul de necesitate reprezint ă un document intern 
emis de fiecare compartiment din cadrul autorit ăţii contractante 
în ultimul trimestru al anului în curs pentru anul viitor, care 
cuprinde necesit ăţile de produse, servicii şi lucr ări 
identificate, precum şi pre ţul unitar/total al necesit ăţilor. 
    (2) Prin excep ţie de la alin. (1), în cazul în care 
necesitatea nu este previzibil ă sau nu poate fi identificat ă în 
ultimul trimestru al anului în curs pentru anul urm ător, 
referatele de necesitate pot fi elaborate la moment ul 
identific ării necesit ăţii. 
    (3) Ori de câte ori este necesar, referatul de necesitate 
poate fi modificat, cu urm ătoarele condi ţii: 
    a) modificarea s ă se realizeze înainte de ini ţierea 
procedurii de atribuire, cu luarea în considerare, dac ă este 
cazul, a timpului necesar modific ării programului anual al 
achizi ţiilor publice şi aprob ării acestuia; 
    b) compartimentul intern specializat în domeniu l 
achizi ţiilor publice s ă fie notificat în timp util cu privire la 
modificarea respectiv ă, astfel încât s ă poat ă întreprinde toate 
diligen ţele necesare realiz ării achizi ţiei. 
 
 
    ART. 4  
    Prin ordin al pre şedintelui Agen ţiei Na ţionale pentru 
Achizi ţii Publice (ANAP) se pot pune la dispozi ţia autorit ăţilor 
contractante şi a furnizorilor de servicii auxiliare achizi ţiei 
un set de instrumente ce se utilizeaz ă pentru planificarea 
portofoliului de achizi ţii la nivelul autorit ăţii contractante, 
fundamentarea deciziei de realizare a procesului de  achizi ţie şi 
monitorizarea implement ării contractului, precum şi pentru 
prevenirea/ diminuarea riscurilor în achizi ţii publice. 
 
    SEC ŢIUNEA a 2-a 
    Înregistrarea, reînnoirea şi recuperarea înregistr ării în 
SEAP 
    ART. 5  
    (1) Orice autoritate contractant ă, precum şi orice operator 
economic care utilizeaz ă SEAP în vederea particip ării la o 
procedur ă de atribuire, are obliga ţia de a solicita 
înregistrarea şi, respectiv, reînnoirea înregistr ării în SEAP. 



    (2) Responsabilitatea oric ărei decizii şi m ăsuri luate cu 
privire la achizi ţionarea prin utilizarea mijloacelor 
electronice revine autorit ăţii contractante. 
    (3) Responsabilitatea pentru corecta func ţionare din punct 
de vedere tehnic a SEAP revine operatorului acestui  sistem. 
 
    ART. 6  
    (1) Înregistrarea, reînnoirea şi recuperarea înregistr ării 
în SEAP se efectueaz ă respectându-se procedura electronic ă 
implementat ă de c ătre operatorul SEAP, cu avizul Agen ţiei 
Naţionale pentru Achizi ţii Publice, denumit ă în continuare ANAP, 
potrivit atribu ţiilor. 
    (2) Procedura electronic ă pentru înregistrarea, reînnoirea 
şi recuperarea înregistr ării, atât pentru autorit ăţile 
contractante, cât şi pentru operatorii economici, se public ă pe 
site-ul www.elicitatie.ro 
 
    ART. 7  
    Autorit ăţile contractante şi operatorii economici care 
solicit ă înregistrarea, reînnoirea sau recuperarea înregist r ării 
în SEAP r ăspund pentru corectitudinea datelor şi informa ţiilor 
transmise în cadrul procedurii de înregistrare şi/sau reînnoire 
a înregistr ării şi au obliga ţia de a transmite operatorului SEAP 
orice modificare survenit ă în leg ătur ă cu aceste date şi 
informa ţii, în termen de cel mult 3 zile lucr ătoare de la 
producerea respectivelor modific ări. 
 
    CAP. II  
    Planificarea şi preg ătirea realiz ării achizi ţiei publice 
    SEC ŢIUNEA 1 
    Etapele procesului de achizi ţie public ă 
    ART. 8  
    (1) Atribuirea unui contract de achizi ţii public ă/acord-
cadru este rezultatul unui proces ce se deruleaz ă în mai multe 
etape. 
    (2) Autoritatea contractant ă are obliga ţia de a se documenta 
şi de a parcurge pentru fiecare proces de achizi ţie public ă trei 
etape distincte: 
    a) etapa de planificare/preg ătire; 
 (la 18-06-2018 Litera a) din Alineatul (2) , Artic olul 8 , 
Sectiunea 1 , Capitolul II  a fost modificat ă de Punctul 2, 
Articolul V din HOT ĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 2018, publicat ă în 
MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 18 iunie 2018 )  
 
    b) etapa de organizare a procedurii şi atribuirea 
contractului/acordului-cadru; 



    c) etapa postatribuire contract/acord-cadru, re spectiv 
executarea şi monitorizarea implement ării contractului/ 
acordului-cadru. 
 
 
    ART. 9  
    (1) Etapa de planificare/preg ătire a unui proces de 
achizi ţie public ă se ini ţiaz ă prin identificarea necesit ăţilor 
şi elaborarea referatelor de necesitate şi se încheie cu 
aprobarea de c ătre conduc ătorul autorit ăţii 
contractante/unit ăţii de achizi ţii centralizate a documenta ţiei 
de atribuire, inclusiv a documentelor-suport, precu m şi a 
strategiei de contractare pentru procedura respecti vă. 
    (2)  Strategia de contractare este un document al fiec ărei 
proceduri de achizi ţie public ă cu o valoare estimat ă egal ă sau 
mai mare decât pragurile valorice stabilite la art.  7 alin. (5) 
din Lege , ini ţiat ă de autoritatea contractant ă. 
 (la 18-06-2018 Alineatul (2) din Articolul 9 , Sec tiunea 1 , 
Capitolul II  a fost modificat de Punctul 3, Artico lul V din 
HOTĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 2018, publicat ă în MONITORUL 
OFICIAL nr. 496 din 18 iunie 2018 )  
 
    (3) Prin intermediul strategiei de contractare se 
documenteaz ă deciziile din etapa de planificare/preg ătire a 
achizi ţiei în leg ătur ă cu: 
    a) rela ţia dintre obiectul, constrângerile asociate şi 
complexitatea contractului, pe de o parte, şi resursele 
disponibile la nivel de autoritate contractant ă pentru derularea 
activit ăţilor din etapele procesului de achizi ţie public ă, pe de 
alt ă parte; 
    b) procedura de atribuire aleas ă, precum şi modalit ăţile 
speciale de atribuire a contractului de achizi ţie public ă 
asociate, dac ă este cazul; 
    c) tipul de contract propus şi modalitatea de implementare a 
acestuia; 
    d) mecanismele de plat ă în cadrul contractului, alocarea 
riscurilor în cadrul acestuia, m ăsuri de gestionare a acestora, 
stabilirea penalit ăţilor pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea 
defectuoas ă a obliga ţiilor contractuale; 
    e) justific ările privind determinarea valorii estimate a 
contractului/acordului-cadru, precum şi orice alte elemente 
legate de ob ţinerea de beneficii pentru autoritatea contractant ă 
şi/sau îndeplinirea obiectivelor comunicate la nivel ul 
sectorului administra ţiei publice în care activeaz ă autoritatea 
contractant ă; 
    f) justific ările privind alegerea procedurii de atribuire în 
situa ţiile prev ăzute la art. 69 alin. (2)-(5) din Lege  şi, dup ă 
caz, decizia de a reduce termenele în condi ţiile legii, decizia 



de a nu utiliza împ ăr ţirea pe loturi, criteriile de calificare 
privind capacitatea şi, dup ă caz, criteriile de selec ţie, 
criteriul de atribuire şi factorii de evaluare utiliza ţi; 
    g) obiectivul din strategia local ă/regional ă/na ţional ă de 
dezvoltare la a c ărui realizare contribuie contractul/acordul-
cadru respectiv, dac ă este cazul; 
    h) orice alte elemente relevante pentru îndepli nirea 
necesit ăţilor autorit ăţii contractante. 
 
 
    ART. 10  
    Etapa de organizare a procedurii de atribuire a  
contractului/acordului-cadru începe prin transmiter ea 
documenta ţiei de atribuire în SEAP şi se finalizeaz ă odat ă cu 
încheierea contractului de achizi ţie public ă/acordului-cadru. 
 
 (la 18-06-2018 Articolul 10 din Sectiunea 1 , Capi tolul II  a 
fost modificat de Punctul 4, Articolul V din HOT ĂRÂREA nr. 419 
din 8 iunie 2018, publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 18 
iunie 2018 )  
 
    ART. 11  
    (1) Autoritatea contractant ă are obliga ţia de a realiza un 
proces de achizi ţie public ă prin utilizarea uneia dintre 
următoarele abord ări: 
    a) cu resursele profesionale necesare celor tre i etape mai 
sus identificate existente la nivel de autoritate c ontractant ă; 
    b) prin recurgerea la unit ăţi centralizate de achizi ţie 
înfiin ţate prin hot ărâre a Guvernului, în condi ţiile art. 40 din 
Lege ; 
    c) cu ajutorul unui furnizor de servicii de ach izi ţie, 
selectat în condi ţiile legii. 
 
    (2)  Totalitatea proceselor de achizi ţie public ă planificate 
a fi lansate de o autoritate contractant ă pe parcursul unui an 
bugetar, care cuprind cheltuieli de capital mai mar i de 125 
milioane de lei, fac obiectul unei strategii anuale  de achizi ţie 
public ă la nivelul autorit ăţii contractante, elaborat ă în 
ultimul trimestru al anului anterior anului c ăruia îi corespund 
procesele de achizi ţie public ă cuprinse în aceasta. 
 (la 18-06-2018 Alineatul (2) din Articolul 11 , Se ctiunea 1 , 
Capitolul II  a fost modificat de Punctul 5, Artico lul V din 
HOTĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 2018, publicat ă în MONITORUL 
OFICIAL nr. 496 din 18 iunie 2018 )  
 
    (3) Strategia anual ă de achizi ţie public ă se realizeaz ă în 
ultimul trimestru al anului anterior anului c ăruia îi corespund 



procesele de achizi ţie public ă cuprinse în aceasta, şi se aprob ă 
de c ătre conduc ătorul autorit ăţii contractante. 
    (4) Autoritatea contractant ă are dreptul de a opera 
modific ări sau complet ări ulterioare în cadrul strategiei anuale 
de achizi ţie public ă, modific ări/complet ări care se aprob ă 
conform prevederilor alin. (3). 
    (5) În cazul în care modific ările prev ăzute la alin. (4) au 
ca scop acoperirea unor necesit ăţi ce nu au fost cuprinse 
ini ţial în strategia anual ă de achizi ţii publice, introducerea 
acestora în strategie este condi ţionat ă de identificarea 
surselor de finan ţare. 
    (6)  În condi ţiile alin. (2), autoritatea contractant ă 
utilizeaz ă ca informa ţii pentru elaborarea strategiei anuale de 
achizi ţii publice cel pu ţin urm ătoarele elemente estimative: 
 (la 18-06-2018 Partea introductiv ă a Alineatului (6) din 
Articolul 11 , Sectiunea 1 , Capitolul II  a fost m odificat ă de 
Punctul 6, Articolul V din HOT ĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 2018, 
publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 18 iunie 2018 )  
 
    a) nevoile identificate la nivel de autoritate contractant ă 
ca fiind necesar a fi satisf ăcute ca rezultat al unui proces de 
achizi ţie, a şa cum rezult ă acestea din solicit ările transmise de 
toate compartimentele din cadrul autorit ăţii contractante; 
    b) valoarea estimat ă a achizi ţiei corespunz ătoare fiec ărei 
nevoi; 
    c) capacitatea profesional ă existent ă la nivel de autoritate 
contractant ă pentru derularea unui proces care s ă asigure 
beneficiile anticipate; 
    d) resursele existente la nivel de autoritate c ontractant ă 
şi, dup ă caz, necesarul de resurse suplimentare externe, ca re 
pot fi alocate derul ării proceselor de achizi ţii publice. 
 
    ART. 12  
    (1)  Autoritatea contractant ă are obliga ţia de a elabora 
programul anual al achizi ţiilor publice, ca instrument 
managerial utilizat pentru planificarea şi monitorizarea 
portofoliului de procese de achizi ţie la nivel de autoritate 
contractant ă, pentru planificarea resurselor necesare derul ării 
proceselor şi pentru verificarea modului de îndeplinire a 
obiectivelor din strategia local ă/regional ă/na ţional ă de 
dezvoltare, acolo unde este aplicabil. 
 (la 18-06-2018 Alineatul (1) din Articolul 12 , Se ctiunea 1 , 
Capitolul II  a fost modificat de Punctul 7, Artico lul V din 
HOTĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 2018, publicat ă în MONITORUL 
OFICIAL nr. 496 din 18 iunie 2018 )  
 
    (2)  Programul anual al achizi ţiilor publice se elaboreaz ă, 
în forma ini ţial ă, în trimestrul IV al anului anterior, pe baza 



referatelor de necesitate transmise de compartiment ele 
autorit ăţilor contractante, şi cuprinde totalitatea contractelor 
de achizi ţie public ă/acordurilor-cadru pe care autoritatea 
contractant ă inten ţioneaz ă s ă le atribuie în decursul anului 
următor. 
 (la 18-06-2018 Alineatul (2) din Articolul 12 , Se ctiunea 1 , 
Capitolul II  a fost modificat de Punctul 7, Artico lul V din 
HOTĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 2018, publicat ă în MONITORUL 
OFICIAL nr. 496 din 18 iunie 2018 )  
 
    (3)  Atunci când stabile şte forma ini ţial ă a programului 
anual al achizi ţiilor publice, autoritatea contractant ă are 
obliga ţia de a ţine cont de: 
 (la 18-06-2018 Partea introductiv ă a Alineatului (3) din 
Articolul 12 , Sectiunea 1 , Capitolul II  a fost m odificat ă de 
Punctul 8, Articolul V din HOT ĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 2018, 
publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 18 iunie 2018 )  
 
    a) necesit ăţile obiective de produse, servicii şi lucr ări; 
    b) gradul de prioritate a necesit ăţilor prev ăzute la lit. 
a); 
    c) anticip ările cu privire la sursele de finan ţare ce 
urmeaz ă a fi identificate. 
    (4) Dup ă aprobarea bugetului propriu, autoritatea 
contractant ă are obliga ţia de a- şi actualiza programul anual al 
achizi ţiilor publice în func ţie de fondurile aprobate. 
    (5) Programul anual al achizi ţiilor publice trebuie s ă 
cuprind ă cel pu ţin informa ţii referitoare la: 
    a) obiectul contractului de achizi ţie public ă/acordului-
cadru; 
    b) codul vocabularului comun al achizi ţiilor publice (CPV); 
    c) valoarea estimat ă a contractului/acordului-cadru ce 
urmeaz ă a fi atribuit ca rezultat al derul ării unui proces de 
achizi ţie, exprimat ă în lei, f ăr ă TVA; 
    d) sursa de finan ţare; 
    e) procedura stabilit ă pentru derularea procesului de 
achizi ţie; 
    f) data estimat ă pentru ini ţierea procedurii; 
    g) data estimat ă pentru atribuirea contractului; 
    h) modalitatea de derulare a procedurii de atri buire, 
respectiv online sau offline. 
    i) codul unic de identificare a fiec ărui obiect de contract 
pentru care se deruleaz ă o procedur ă de atribuire inclus ă în 
programul anual al achizi ţiilor publice. 
 
 (la 18-06-2018 Alineatul (5)  din  Articolul 12 , Sectiunea 1 , 
Capitolul II  a fost completat de Punctul 9, Artico lul V din 



HOTĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 2018, publicat ă în MONITORUL 
OFICIAL nr. 496 din 18 iunie 2018 )  
 
 
    (6)  Autoritatea contractant ă are obliga ţia de a publica 
semestrial în SEAP extrase din programul anual al a chizi ţiilor 
publice, precum şi orice modificare asupra acestora, în termen 
de 5 zile lucr ătoare, extrase care se refer ă la: 
 (la 18-06-2018 Partea introductiv ă a Alineatului (6) din 
Articolul 12 , Sectiunea 1 , Capitolul II  a fost m odificat ă de 
Punctul 8, Articolul V din HOT ĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 2018, 
publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 18 iunie 2018 )  
 
    a) contractele/acordurile-cadru de produse şi/sau servicii a 
căror valoare estimat ă este mai mare sau egal ă cu pragurile 
prev ăzute la art. 7 alin. (1) din Lege ; 
    b) contractele/acordurile-cadru de lucr ări a c ăror valoare 
estimat ă este mai mare sau egal ă cu pragurile prev ăzute la art. 
7 alin. (5) din Lege . 
 
    ART. 13  
    Prin excep ţie de la art. 12 alin. (1), în cazul în care 
autoritatea contractant ă implementeaz ă proiecte finan ţate din 
fonduri nerambursabile şi/sau proiecte de cercetare-dezvoltare, 
are obliga ţia de a elabora distinct pentru fiecare proiect în 
parte un program al achizi ţiilor publice aferent proiectului 
respectiv, dup ă semnarea contractului de finan ţare/cofinan ţare 
aferent. 
 
 (la 18-06-2018 Articolul 13 din Sectiunea 1 , Capi tolul II  a 
fost modificat de Punctul 10, Articolul V din HOT ĂRÂREA nr. 419 
din 8 iunie 2018, publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 18 
iunie 2018 )  
 
    ART. 14  
    (1)  Autoritatea contractant ă, prin compartimentul intern 
specializat în domeniul achizi ţiilor, are obliga ţia de a ţine 
eviden ţa achizi ţiilor directe de produse, servicii şi lucr ări, 
ca anex ă la programul anual al achizi ţiilor publice. 
    (2)  Autoritatea contractant ă are dreptul de a opera 
modific ări sau complet ări ulterioare în cadrul programului anual 
al achizi ţiilor publice, cu condi ţia identific ării surselor de 
finan ţare. Modific ările/complet ările se aprob ă şi se public ă 
conform prevederilor art. 12 alin. (6). 
 
 (la 18-06-2018 Articolul 14 din Sectiunea 1 , Capi tolul II  a 
fost modificat de Punctul 11, Articolul V din HOT ĂRÂREA nr. 419 



din 8 iunie 2018, publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 18 
iunie 2018 )  
 
    ART. 15  
    Prin ordin al pre şedintelui ANAP se pune la dispozi ţia 
autorit ăţilor contractante formularul de program anual al 
achizi ţiilor publice. 
 
    SEC ŢIUNEA a 2-a 
    Estimarea valorii achizi ţiei publice şi alegerea modalit ăţii 
de atribuire 
    ART. 16  
    (1) Estimarea valorii unei achizi ţii publice se realizeaz ă 
având în vedere obiectul acesteia, în conformitate cu cap. I, 
sec ţiunea a 4-a, paragraful 3 din Lege . 
    (2) Obiectul achizi ţiei publice se pune în coresponden ţă cu 
codul/codurile CPV care îl descriu cât mai exact, r elevant ă în 
acest context fiind activitatea ce caracterizeaz ă scopul 
principal al contractului. 
 
    ART. 17  
    (1)  Autoritatea contractant ă alege procedura de atribuire 
în func ţie de urm ătoarele aspecte: 
 
    a) valoarea estimat ă a achizi ţiei; 
    b) complexitatea contractului/acordului-cadru c e urmeaz ă a 
fi atribuit; 
    c) îndeplinirea condi ţiilor specifice de aplicare a anumitor 
proceduri de atribuire. 
 
    (2)  În aplicarea art. 11 alin. (2) din Lege , autoritatea 
contractant ă are obliga ţia ca, la alegerea procedurii de 
atribuire, s ă se raporteze la valoarea estimat ă a produselor, 
serviciilor şi lucr ărilor care sunt considerate similare în 
condi ţiile de la alin. (1). 
    (3)  În cazul în care autoritatea contractant ă implementeaz ă 
proiecte finan ţate din fonduri nerambursabile şi/sau având ca 
obiect cercetarea-dezvoltarea, prevederile prezentu lui articol 
se aplic ă prin raportare la durata contractului de 
finan ţare/proiect. 
    (4)  F ăr ă a afecta celelalte prevederi ale prezentului 
articol, pentru contractele de achizi ţie public ă de lucr ări sau 
de servicii al c ăror obiect vizeaz ă realizarea obiectivelor de 
investi ţii publice noi sau a lucr ărilor de interven ţie asupra 
celor existente, autoritatea contractant ă alege procedura de 
atribuire în func ţie de urm ătoarele considerente: 
 



    a) valoarea estimat ă a contractului având ca obiect prestare 
a serviciilor de elaborare a studiului de fezabilit ate pentru 
fiecare obiectiv de investi ţii în parte, dac ă contractul prevede 
o clauz ă privind cedarea drepturilor patrimoniale de autor;  
    b) valoarea estimat ă a contractului având ca obiect 
prestarea serviciilor de proiectare tehnic ă şi asisten ţă din 
partea proiectantului pentru fiecare obiectiv de in vesti ţii în 
parte, cumulat ă cu cea a lucr ărilor aferente obiectivului de 
investi ţii, indiferent dac ă acestea fac obiectul aceluia şi 
contract sau se atribuie contracte diferite; 
    c) pentru serviciile specifice aferente unei lu cr ări cum ar 
fi verificare proiecte, expertiz ă, audit energetic, studiu de 
impact asupra mediului, scenariu la incendiu, consu ltan ţă, 
asisten ţă tehnic ă şi altele, care necesit ă speciali şti 
certifica ţi/atesta ţi pentru realizarea acestora, se va stabili 
valoarea estimat ă a fiec ărui serviciu pentru fiecare obiectiv de 
investi ţii în parte şi în func ţie de valoarea ob ţinut ă, pentru 
fiecare serviciu, se va stabili modalitatea de achi zi ţie 
corespunz ătoare. 
 
 
 (la 18-06-2018 Articolul 17 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II  
a fost modificat de Punctul 12, Articolul V din HOT ĂRÂREA nr. 
419 din 8 iunie 2018, publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 
18 iunie 2018 )  
 
    SEC ŢIUNEA a 3-a 
    Consultarea pie ţei 
    ART. 18  
    (1)  În condi ţiile art. 139 din Lege , autoritatea 
contractant ă poate derula un proces de consultare a pie ţei, ca 
parte a procesului de achizi ţie public ă, în cadrul etapei de 
planificare/preg ătire, care se ini ţiaz ă prin publicarea în SEAP, 
precum şi prin orice alte mijloace, a unui anun ţ privind 
consultarea, în cazul în care dore şte achizi ţionarea unor 
produse/servicii/lucr ări cu grad ridicat de complexitate 
tehnic ă, financiar ă sau contractual ă, ori din domenii cu un 
rapid progres tehnologic. 
 (la 18-06-2018 Alineatul (1) din Articolul 18 , Se ctiunea a 3-a 
, Capitolul II  a fost modificat de Punctul 13, Art icolul V din 
HOTĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 2018, publicat ă în MONITORUL 
OFICIAL nr. 496 din 18 iunie 2018 )  
 
    (2) Anun ţul prev ăzut la alin. (1) trebuie s ă con ţin ă cel 
puţin urm ătoarele elemente: 
    a) denumirea autorit ăţii contractante şi datele de contact; 
    b) adresa de internet unde sunt publicate infor maţiile cu 
privire la procesul de consultare a pie ţei; 



    c) descrierea necesit ăţilor obiective şi constrângerilor de 
natur ă tehnic ă, financiar ă şi/sau contractual ă ce caracterizeaz ă 
nevoia autorit ăţii contractante în raport cu care se organizeaz ă 
respectiva consultare; 
    d) aspectele supuse consult ării; 
    e) termenul pân ă la care se transmit propunerile persoanelor 
interesate în cadrul procesului de consultare; 
    f) termenul pân ă la care se desf ăşoar ă procesul de 
consultare; 
    g) descrierea modalit ăţii de desf ăşurare a consult ării, 
respectiv modul în care se va realiza interac ţiunea cu 
operatorii economici ce r ăspund la invita ţia autorit ăţii 
contractante. 
 
    (3) Aspectele supuse consult ării vizeaz ă, f ăr ă a se limita 
la acestea, poten ţiale solu ţii tehnice, financiare sau 
contractuale pentru satisfacerea nevoii autorit ăţii 
contractante, precum şi aspecte legate de strategia de 
contractare, inclusiv divizare pe loturi sau posibi litatea 
solicit ării de oferte alternative. 
 
    ART. 19  
    (1) În sensul art. 139 alin (2) din Lege , orice 
persoan ă/organiza ţie interesat ă transmite autorit ăţii 
contractante opinii, sugestii sau recomand ări cu privire la 
aspectele supuse consult ării, utilizând formele şi mijloacele de 
comunicare precizate în anun ţul privind consultarea. 
    (2) Autoritatea contractant ă poate decide ca opiniile, 
sugestiile sau recomand ările s ă fie transmise numai prin 
mijloace electronice la o adres ă dedicat ă. 
    (3) Autoritatea contractant ă poate lua în considerare 
opiniile, sugestiile sau recomand ările primite, în cazul în care 
le consider ă relevante. 
    (4)  Autoritatea contractant ă poate organiza întâlniri 
individuale sau comune ori evenimente deschise pent ru 
persoanele/organiza ţiile interesate, în cadrul c ărora se poart ă 
discu ţii cu privire la opiniile, sugestiile sau recomand ările pe 
care acestea le-au transmis sau la subiecte de inte res general, 
cum ar fi, dar f ăr ă a se limita la acestea, structura pie ţei, 
tendin ţele pre ţurilor şi alte elemente comerciale specifice în 
sectorul de interes, aspecte tehnice, inovative, de  integrare 
social ă sau legate de protec ţia mediului, care pot fi 
valorificate în cadrul procedurii de atribuire. 
 (la 18-06-2018 Alineatul (4) din Articolul 19 , Se ctiunea a 3-a 
, Capitolul II  a fost modificat de Punctul 14, Art icolul V din 
HOTĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 2018, publicat ă în MONITORUL 
OFICIAL nr. 496 din 18 iunie 2018 )  
 



    (5) Autoritatea contractant ă are obliga ţia de a publica în 
SEAP rezultatul procesului de consultare a pie ţei, dar nu mai 
târziu de momentul ini ţierii procedurii de atribuire. 
    (6) Abrogat. 
 (la 18-06-2018 Alineatul (6)  din  Articolul 19 , Sectiunea a 
3-a , Capitolul II  a fost abrogat de Punctul 15, A rticolul V 
din HOT ĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 2018, publicat ă în MONITORUL 
OFICIAL nr. 496 din 18 iunie 2018 )  
 
 
    SEC ŢIUNEA a 4-a 
    Documenta ţia de atribuire 
  Considera ţii generale 
    ART. 20  
    (1) Documenta ţia de atribuire este alc ătuit ă din 
următoarele: 
    a) DUAE şi instruc ţiunile c ătre ofertan ţi/candida ţi. 
 (la 18-06-2018 Litera a) din Alineatul (1) , Artic olul 20 , 
Paragraful 1 , Sectiunea a 4-a , Capitolul II  a fo st modificat ă 
de Punctul 16, Articolul V din HOT ĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 
2018, publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 18 iunie 2018 )  
 
    b) caietul de sarcini sau documentul descriptiv , acesta din 
urmă fiind aplicabil în cazul procedurilor de dialog co mpetitiv, 
de negociere sau de parteneriat pentru inovare; 
    c) proiectul de contract con ţinând clauzele contractuale 
obligatorii; 
    d) formulare şi modele de documente. 
 
    (2) Documenta ţia de atribuire con ţine orice cerin ţă, 
criteriu, regul ă şi alte informa ţii necesare pentru a asigura 
ofertantului/candidatului o informare complet ă, corect ă şi 
explicit ă cu privire la modul de aplicare a procedurii de 
atribuire. 
    (3)  Instruc ţiunile c ătre ofertan ţi/candida ţi prev ăzute la 
alin. (1) lit. a) con ţin detaliile referitoare la formalit ăţile 
ce trebuie îndeplinite în leg ătur ă cu procedura de atribuire în 
cauz ă, modul în care operatorii economici trebuie s ă structureze 
informa ţiile ce urmeaz ă a fi prezentate pentru a r ăspunde 
cerin ţelor din anun ţul de participare/simplificat/de concurs, 
respectiv detalii procedurale cum ar fi preciz ări privind 
garan ţiile solicitate, modul în care trebuie întocmite şi 
structurate propunerea tehnic ă şi cea financiar ă, criteriul de 
atribuire ce urmeaz ă a fi aplicat, precum şi termenele 
procedurale ce trebuie respectate şi c ăile de atac ce pot fi 
utilizate. Toate aceste informa ţii constituie baz ă pentru 
generarea automat ă de c ătre SEAP a anun ţului de 
participare/simplificat/de concurs. 



 (la 18-06-2018 Alineatul (3) din Articolul 20 , Pa ragraful 1 , 
Sectiunea a 4-a , Capitolul II  a fost modificat de  Punctul 17, 
Articolul V din HOT ĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 2018, publicat ă în 
MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 18 iunie 2018 )  
 
    (4) Pentru formularea şi aplicarea aspectelor referitoare la 
cerin ţele care pot face obiectul DUAE se utilizeaz ă prevederile 
din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/7  al Comisiei 
din 5 ianuarie 2016. 
    (5) Autoritatea contractant ă are obliga ţia de genera 
electronic DUAE completat cu informa ţiile solicitate în raport 
cu criteriile de calificare şi selec ţie stabilite prin 
documenta ţia de atribuire, marcând câmpurile din formular pen tru 
care trebuie prezentate referin ţe de c ătre operatorii economici, 
corespunz ător respectivelor cerin ţe, şi de a-l ata şa în SEAP, 
împreun ă cu celelalte documente ale achizi ţiei. 
    (6)  Autoritatea contractant ă trebuie s ă asigure corela ţia 
dintre informa ţiile solicitate prin anun ţul de 
participare/simplificat/de concurs şi cele marcate în DUAE în 
vederea complet ării de c ătre operatorii economici interesa ţi, 
menţionând totodat ă în documenta ţia de atribuire modul în care 
se poate accesa DUAE în vederea complet ării de c ătre operatorii 
economici interesa ţi. 
 (la 18-06-2018 Alineatul (6) din Articolul 20 , Pa ragraful 1 , 
Sectiunea a 4-a , Capitolul II  a fost modificat de  Punctul 17, 
Articolul V din HOT ĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 2018, publicat ă în 
MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 18 iunie 2018 )  
 
    (7)  În cazul în care exist ă discrepan ţe între informa ţiile 
prev ăzute în DUAE şi cele prev ăzute în anun ţul de 
participare/simplificat/de concurs, prevaleaz ă informa ţiile din 
anun ţ, DUAE urmând a fi revizuit corespunz ător. 
 (la 18-06-2018 Alineatul (7) din Articolul 20 , Pa ragraful 1 , 
Sectiunea a 4-a , Capitolul II  a fost modificat de  Punctul 17, 
Articolul V din HOT ĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 2018, publicat ă în 
MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 18 iunie 2018 )  
 
    (8)  În cazul acordului-cadru, anun ţul de participare/ 
simplificat trebuie s ă con ţin ă şi un set minim de informa ţii 
specifice referitoare la: 
 (la 18-06-2018 Partea introductiv ă a Alineatului (8) din 
Articolul 20 , Paragraful 1 , Sectiunea a 4-a , Cap itolul II  a 
fost modificat ă de Punctul 18, Articolul V din HOT ĂRÂREA nr. 419 
din 8 iunie 2018, publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 18 
iunie 2018 )  
 



    a) num ărul sau intervalul în care se va încadra num ărul de 
operatori economici care vor fi parte a acordului-c adru ce 
urmeaz ă s ă fie încheiat; 
    b) op ţiunea de a atribui contractele subsecvente încheier ii 
acordului-cadru cu/f ăr ă reluarea competi ţiei, în cazul în care 
acordul-cadru urmeaz ă s ă fie încheiat cu mai mul ţi operatori 
economici; 
    c) op ţiunea de a atribui contracte subsecvente prin relua rea 
competi ţiei utilizând etapa final ă de licita ţie electronic ă, în 
cazul în care acordul-cadru este încheiat cu mai mu l ţi operatori 
economici; 
    d) frecven ţa de atribuire a contractelor subsecvente; 
    e) criteriul de atribuire şi, dup ă caz, factorii de evaluare 
care urmeaz ă s ă se aplice pentru atribuirea contractelor 
subsecvente, precum şi orice alte reguli aferente, în cazul în 
care atribuirea contractelor respective urmeaz ă s ă se realizeze 
prin reluarea competi ţiei sau par ţial prin reluarea competi ţiei; 
    f) estim ări ale cantit ăţilor minime şi maxime care ar putea 
fi solicitate pe durata întregului acord-cadru, pre cum şi ale 
cantit ăţilor minime şi maxime care ar putea face obiectul unui 
singur contract subsecvent dintre cele care urmeaz ă s ă fie 
atribuite pe durata acordului-cadru; 
    g) estimarea valorii celui mai mare contract su bsecvent care 
urmeaz ă s ă fie atribuit pe durata acordului-cadru. 
    (9)  În cazul în care autoritatea contractant ă decide 
organizarea unei etape finale de licita ţie electronic ă, 
instruc ţiunile pentru ofertan ţi vor cuprinde şi: 
 (la 18-06-2018 Partea introductiv ă a Alineatului (9) din 
Articolul 20 , Paragraful 1 , Sectiunea a 4-a , Cap itolul II  a 
fost modificat ă de Punctul 18, Articolul V din HOT ĂRÂREA nr. 419 
din 8 iunie 2018, publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 18 
iunie 2018 )  
 
    a) elementele ofertei care vor face obiectul li cita ţiei 
electronice, cu condi ţia ca respectivele elemente s ă fie 
cuantificabile, astfel încât s ă poat ă fi exprimate în cifre sau 
procente; 
    b) eventualele limite ale valorilor pân ă la care elementele 
prev ăzute la lit. a) pot fi îmbun ăt ăţite, astfel cum rezult ă din 
specifica ţiile care definesc obiectul contractului; 
    c) informa ţiile care vor fi puse la dispozi ţia ofertan ţilor 
pe parcursul licita ţiei electronice şi, dup ă caz, momentul la 
care aceste informa ţii vor fi disponibile; 
    d) condi ţiile în care ofertan ţii vor avea dreptul s ă 
liciteze, cu referire în special la diferen ţele minime care, 
dac ă este cazul, vor fi solicitate pentru licitarea noi lor 
oferte; 



    e) informa ţiile relevante privind echipamentele electronice 
care trebuie utilizate, precum şi modalit ăţile şi specifica ţiile 
tehnice de conectare; 
    f) alte informa ţii relevante privind procesul licita ţiei 
electronice; 
    (10) Caietul de sarcini con ţine, în mod obligatoriu, 
specifica ţii tehnice care reprezint ă cerin ţe, prescrip ţii, 
caracteristici de natur ă tehnic ă ce permit fiec ărui produs, 
serviciu sau lucrare s ă fie descris, în mod obiectiv, astfel 
încât s ă corespund ă necesit ăţii autorit ăţii contractante. 
    (11) Cerin ţele minime de ordin tehnic se definesc astfel 
încât s ă ţin ă seama de cerin ţele de accesibilitate ale 
persoanelor cu dizabilit ăţi şi de conceptul de proiectare pentru 
toate categoriile de utilizatori. 
    (12) Documentul descriptiv cuprinde, în mod obl igatoriu, cel 
puţin o descriere a necesit ăţilor, obiectivelor şi 
constrângerilor autorit ăţii contractante, pe baza c ărora se vor 
derula negocierile/dialogul/parteneriatul pentru in ovare, precum 
şi cerin ţele minime de ordin tehnic, sau de performan ţă/ 
func ţionalitate minime, ce trebuie îndeplinite de fiecar e 
ofert ă/solu ţie preliminar ă pentru a fi admis ă la faza urm ătoare. 
    (13) În cazul procedurii de dialog competitiv, documentele 
achizi ţiei con ţin, dac ă este cazul, posibilitatea acord ării de 
prime care vor fi acordate participan ţilor la dialog, precum şi 
valoarea acestora, în condi ţiile art. 94 din Lege . 
    (14) Primele se stabilesc în limita bugetului d isponibil al 
autorit ăţii contractante şi în func ţie de cheltuielile specifice 
implicate de participarea la dialog, valoarea total ă a primelor 
respective neputând dep ăşi 2% din valoarea estimat ă a 
contractului care urmeaz ă s ă fie atribuit. Primele se reflect ă 
ca o cheltuial ă de aceea şi natur ă cu achizi ţia public ă. 
    (15) Este exceptat de la acordarea primelor ope ratorul 
economic a c ărui ofert ă este, în final, declarat ă câ ştig ătoare. 
 
    ART. 21  
    (1) Autoritatea contractant ă poate ini ţia aplicarea 
procedurii de atribuire numai dup ă ce au fost elaborate şi 
aprobate documenta ţia de atribuire şi documentele suport. 
    (2) Autoritatea contractant ă are obliga ţia de a transmite 
spre publicare în SEAP, în zilele lucr ătoare, documenta ţia de 
atribuire împreun ă cu documentele-suport. 
    (3) Documentele-suport con ţin: 
    a) declara ţia privind persoanele ce de ţin func ţii de decizie 
în cadrul autorit ăţii contractante, respectiv cele cu putere de 
reprezentare din partea furnizorilor de servicii au xiliare 
achizi ţiei, precum şi datele de identificare ale acestora; 
    b) strategia de contractare. 
 



    (4)  În justificarea alegerii între procedura d e licita ţie 
deschis ă şi procedura de licita ţie restrâns ă, autoritatea 
contractant ă va avea în vedere obiectul, natura şi complexitatea 
contractului de achizi ţie public ă/acordului-cadru. În cazul 
aplic ării procedurii simplificate, justificarea alegerii 
procedurii con ţine numai explica ţii cu privire la determinarea 
valorii estimate a contractului/acordului-cadru, av ând în vedere 
prevederile de la art. 7 alin. (2) din Lege . 
 (la 18-06-2018 Alineatul (4) din Articolul 21 , Pa ragraful 1 , 
Sectiunea a 4-a , Capitolul II  a fost modificat de  Punctul 19, 
Articolul V din HOT ĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 2018, publicat ă în 
MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 18 iunie 2018 )  
 
    (5)  În îndeplinirea func ţiilor sale, ANAP are acces la 
formularul de integritate completat de autoritatea contractant ă 
în baza prevederilor Legii nr. 184/2016  privind instituirea unui 
mecanism de prevenire a conflictului de interese în  procedura de 
atribuire a contractelor de achizi ţie public ă, precum şi la 
orice informa ţii referitoare la identificarea persoanelor care 
deţin func ţii de decizie care sunt implicate în desf ăşurarea 
procedurii de atribuire sau care pot influen ţa rezultatul 
acesteia în cadrul autorit ăţii contractante, precum şi a celor 
cu putere de reprezentare din partea furnizorului d e servicii 
auxiliare, dar şi a celor implicate în procedur ă din partea 
acestuia din urm ă, necesare pentru verificarea îndeplinirii de 
către autoritatea contractant ă a obliga ţiei prev ăzute la art. 58 
din Lege . 
 (la 18-06-2018 Alineatul (5) din Articolul 21 , Pa ragraful 1 , 
Sectiunea a 4-a , Capitolul II  a fost modificat de  Punctul 19, 
Articolul V din HOT ĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 2018, publicat ă în 
MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 18 iunie 2018 )  
 
    (6)  Numele, prenumele şi func ţia de ţinut ă de persoanele 
prev ăzute la alin. (5) se precizeaz ă şi în cadrul anun ţului de 
participare/simplificat pentru a da posibilitatea o peratorilor 
economici interesa ţi de procedura de atribuire s ă analizeze o 
poten ţial ă inciden ţă a unei situa ţii de natura celor precizate 
de art. 60 din Lege . 
 (la 18-06-2018 Alineatul (6) din Articolul 21 , Pa ragraful 1 , 
Sectiunea a 4-a , Capitolul II  a fost modificat de  Punctul 19, 
Articolul V din HOT ĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 2018, publicat ă în 
MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 18 iunie 2018 )  
 
    (7) Abrogat. 
 (la 18-06-2018 Alineatul (7)  din  Articolul 21 , Paragraful 1 
, Sectiunea a 4-a , Capitolul II  a fost abrogat de  Punctul 20, 
Articolul V din HOT ĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 2018, publicat ă în 
MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 18 iunie 2018 )  



 
 
    ART. 22  
    (1)  Informa ţiile cuprinse în anun ţul de 
participare/simplificat/ de concurs se introduc în SEAP numai 
prin completarea formularului specific disponibil î n sistemul 
informatic şi numai de c ătre autorit ăţile contractante 
înregistrate. 
 (la 18-06-2018 Alineatul (1) din Articolul 22 , Pa ragraful 1 , 
Sectiunea a 4-a , Capitolul II  a fost modificat de  Punctul 21, 
Articolul V din HOT ĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 2018, publicat ă în 
MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 18 iunie 2018 )  
 
    (2) Documentele prev ăzute la art. 20 alin. (1) lit. b)-d) şi 
art. 21 alin. (3) vor fi semnate cu semn ătur ă electronic ă 
extins ă, bazat ă pe un certificat calificat, eliberat de un 
furnizor de servicii de certificare acreditat şi înc ărcate în 
SEAP în sec ţiunile specifice disponibile în sistemul informatic  
şi numai de c ătre autorit ăţile contractante înregistrate. 
 
    ART. 23  
    Abrogat. 
 
 (la 18-06-2018 Articolul 23  din  Paragraful 1 , S ectiunea a 4-
a , Capitolul II  a fost abrogat de Litera b), Arti colul VIII 
din HOT ĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 2018, publicat ă în MONITORUL 
OFICIAL nr. 496 din 18 iunie 2018 )  
 
    ART. 24  
    (1) Abrogat. 
 (la 18-06-2018 Alineatul (1)  din  Articolul 24 , Paragraful 1 
, Sectiunea a 4-a , Capitolul II  a fost abrogat de  Litera b), 
Articolul VIII din HOT ĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 2018, publicat ă 
în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 18 iunie 2018 )  
 
    (2) Abrogat. 
 (la 18-06-2018 Alineatul (2)  din  Articolul 24 , Paragraful 1 
, Sectiunea a 4-a , Capitolul II  a fost abrogat de  Litera b), 
Articolul VIII din HOT ĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 2018, publicat ă 
în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 18 iunie 2018 )  
 
    (3) Abrogat. 
 (la 18-06-2018 Alineatul (3)  din  Articolul 24 , Paragraful 1 
, Sectiunea a 4-a , Capitolul II  a fost abrogat de  Litera b), 
Articolul VIII din HOT ĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 2018, publicat ă 
în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 18 iunie 2018 )  
 
    (4) Abrogat. 



 (la 18-06-2018 Alineatul (4)  din  Articolul 24 , Paragraful 1 
, Sectiunea a 4-a , Capitolul II  a fost abrogat de  Litera b), 
Articolul VIII din HOT ĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 2018, publicat ă 
în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 18 iunie 2018 )  
 
    (5)  Operatorul SEAP are obliga ţia de a publica anun ţul în 
SEAP în cel mult o zi lucr ătoare dup ă îndeplinirea condi ţiilor 
stabilite la art. 147 din Lege  şi, în cazul anun ţului de 
participare simplificat, în cel mult dou ă zile lucr ătoare de la 
primirea acceptului de publicare. 
 (la 18-06-2018 Alineatul (5) din Articolul 24 , Pa ragraful 1 , 
Sectiunea a 4-a , Capitolul II  a fost modificat de  Punctul 22, 
Articolul V din HOT ĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 2018, publicat ă în 
MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 18 iunie 2018 )  
 
    (6) Abrogat. 
 (la 18-06-2018 Alineatul (6)  din  Articolul 24 , Paragraful 1 
, Sectiunea a 4-a , Capitolul II  a fost abrogat de  Litera b), 
Articolul VIII din HOT ĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 2018, publicat ă 
în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 18 iunie 2018 )  
 
 
    ART. 25  
    Abrogat. 
 
 (la 18-06-2018 Articolul 25  din  Paragraful 1 , S ectiunea a 4-
a , Capitolul II  a fost abrogat de Punctul 23, Art icolul V din 
HOTĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 2018, publicat ă în MONITORUL 
OFICIAL nr. 496 din 18 iunie 2018 )  
 
    ART. 26  
    În cazul în care, din motive de natur ă tehnic ă, operatorul 
SEAP nu are posibilitatea transmiterii unui anumit anunţ spre 
publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, autorit ăţii 
contractante îi revine responsabilitatea transmiter ii spre 
publicare a anun ţului respectiv prin mijloace proprii. 
Operatorul SEAP are obliga ţia de a în ştiin ţa autoritatea 
contractant ă cu privire la apari ţia unei astfel de situa ţii, în 
cel mult o zi lucr ătoare de la expirarea termenelor necesare 
exercit ării controlului ex ante de c ătre ANAP. 
 
 (la 18-06-2018 Articolul 26 din Paragraful 1 , Sec tiunea a 4-a 
, Capitolul II  a fost modificat de Punctul 24, Art icolul V din 
HOTĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 2018, publicat ă în MONITORUL 
OFICIAL nr. 496 din 18 iunie 2018 )  
 
    ART. 27  



    (1) Orice r ăspuns al autorit ăţii contractante la 
solicit ările de clarific ări sau informa ţii suplimentare primite 
în condi ţiile art. 160 alin. (1) din Lege , se posteaz ă în SEAP 
la sec ţiunea specific ă, disponibil ă în sistemul informatic, 
semnat cu semn ătur ă electronic ă extins ă, bazat ă pe un certificat 
calificat, eliberat de un furnizor de servicii de c ertificare 
acreditat. 
    (2)  Odat ă cu termenul/termenele limit ă prev ăzut/prev ăzute 
de art. 160 alin. (2) din Lege , autoritatea contractant ă 
stabile şte în anun ţul de participare/simplificat/de concurs şi 
termenul-limit ă pân ă la care operatorii economici solicit ă 
clarific ări cu privire la con ţinutul documenta ţiei de atribuire, 
acesta urmând s ă fie corelat cu termenul final de r ăspuns, 
astfel încât s ă fie acordat ă o perioad ă suficient ă de timp 
operatorilor economici pentru a analiza documenta ţia de 
atribuire şi s ă formuleze întreb ările pe care le consider ă 
necesare. 
 (la 18-06-2018 Alineatul (2) din Articolul 27 , Pa ragraful 1 , 
Sectiunea a 4-a , Capitolul II  a fost modificat de  Punctul 25, 
Articolul V din HOT ĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 2018, publicat ă în 
MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 18 iunie 2018 )  
 
    (3)  Autoritatea contractant ă men ţioneaz ă în anun ţul de 
participare/simplificat/de concurs c ă va r ăspunde la 
solicit ările de clarific ări adresate de operatorii economici 
până la termenul-limit ă stabilit. 
 
 (la 18-06-2018 Articolul 27  din  Paragraful 1 , S ectiunea a 4-
a , Capitolul II  a fost completat de Punctul 26, A rticolul V 
din HOT ĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 2018, publicat ă în MONITORUL 
OFICIAL nr. 496 din 18 iunie 2018 )  
 
    (4)  În situa ţia în care sunt stabilite dou ă termene de 
r ăspuns ale autorit ăţii contractante la solicit ările de 
clarific ări adresate de operatorii economici, aceasta poate 
grupa pe cele dou ă termene întreb ările şi r ăspunsurile aferente, 
pe baza unor criterii cum ar fi data înregistr ării solicit ării 
de clarific ări, complexitatea aspectelor incidente, asigurându-
se c ă timpul acordat pentru elaborarea ofertelor este un ul 
adecvat. 
 
 (la 18-06-2018 Articolul 27  din  Paragraful 1 , S ectiunea a 4-
a , Capitolul II  a fost completat de Punctul 26, A rticolul V 
din HOT ĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 2018, publicat ă în MONITORUL 
OFICIAL nr. 496 din 18 iunie 2018 )  
 
 
    ART. 28  



    Abrogat. 
 
 (la 18-06-2018 Articolul 28  din  Paragraful 1 , S ectiunea a 4-
a , Capitolul II  a fost abrogat de Punctul 27, Art icolul V din 
HOTĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 2018, publicat ă în MONITORUL 
OFICIAL nr. 496 din 18 iunie 2018 )  
 
  Stabilirea criteriilor de calificare şi a criteriilor de 
selec ţie 
    ART. 29  
    (1)  Criteriile de calificare privind capacitat ea au ca scop 
demonstrarea poten ţialului tehnic, financiar şi organizatoric al 
fiec ărui operator economic participant la procedur ă, poten ţial 
care trebuie s ă reflecte posibilitatea concret ă a acestuia de a 
îndeplini contractul/acordul-cadru şi de a rezolva eventualele 
dificult ăţi legate de îndeplinirea acestuia, în cazul în care  
oferta sa va fi declarat ă câ ştig ătoare. 
 (la 18-06-2018 Alineatul (1) din Articolul 29 , Pa ragraful 2 , 
Sectiunea a 4-a , Capitolul II  a fost modificat de  Punctul 28, 
Articolul V din HOT ĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 2018, publicat ă în 
MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 18 iunie 2018 )  
 
    (2) Criteriile de selec ţie au ca scop selectarea 
candida ţilor cu cea mai mare capacitate economic ă şi financiar ă, 
tehnic ă şi/sau profesional ă dintre operatorii economici care au 
depus o solicitare de participare în cazul aplic ării 
procedurilor de atribuire ce se desf ăşoar ă în mai multe etape. 
    (3) Selec ţia candida ţilor reprezint ă un proces distinct care 
urmeaz ă procesului de calificare şi care are ca scop doar 
limitarea num ărului de candida ţi califica ţi care vor depune 
oferta în etapa a doua a licita ţiei restrânse sau, dup ă caz, 
care vor participa la dialog/negocieri. Selec ţia se realizeaz ă 
prin acordarea pentru fiecare candidat în parte a u nui punctaj 
care trebuie s ă reflecte capacitatea acestuia de a îndeplini 
contractul ce urmeaz ă s ă fie atribuit. 
 
    ART. 30  
    (1) Autoritatea contractant ă poate utiliza criterii de 
calificare atunci când aplic ă orice procedur ă de atribuire. 
    (2) Autoritatea contractant ă stabile şte criterii de selec ţie 
în cadrul documenta ţiei de atribuire atunci când aplic ă în 
cadrul procedurii de atribuire etapa de selec ţie a candida ţilor 
şi trebuie s ă se raporteze la criteriile de calificare stabilite  
prin documenta ţia de atribuire. 
    (3) Criteriile de selec ţie pot privi numai situa ţia 
economic ă şi financiar ă şi/sau capacitatea tehnic ă şi 
profesional ă şi trebuie s ă se raporteze la criterii de 



calificare ce au fost stabilite de autoritatea cont ractant ă prin 
documenta ţia de atribuire. 
    (4)  Criteriile de calificare şi criteriile de selec ţie 
stabilite de autoritatea contractant ă sunt incluse în anun ţul de 
participare/simplificat/de concurs. 
 (la 18-06-2018 Alineatul (4) din Articolul 30 , Pa ragraful 2 , 
Sectiunea a 4-a , Capitolul II  a fost modificat de  Punctul 29, 
Articolul V din HOT ĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 2018, publicat ă în 
MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 18 iunie 2018 )  
 
    (5) Autoritatea contractant ă are obliga ţia s ă precizeze în 
anun ţul de participare şi în documenta ţia de atribuire 
modalitatea de acordare a punctajului pe baza c ăruia se va 
realiza clasamentul candida ţilor, ori de câte ori urmeaz ă s ă 
realizeze o selec ţie a acestora. 
    (6)  Criteriile de calificare şi criteriile de selec ţie care 
se reg ăsesc în caietul de sarcini ori în documenta ţia 
descriptiv ă şi care nu sunt prev ăzute în anun ţul de 
participare/simplificat/ de concurs sunt considerat e clauze 
nescrise. 
 (la 18-06-2018 Alineatul (6) din Articolul 30 , Pa ragraful 2 , 
Sectiunea a 4-a , Capitolul II  a fost modificat de  Punctul 29, 
Articolul V din HOT ĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 2018, publicat ă în 
MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 18 iunie 2018 )  
 
 
    ART. 31  
    (1) Autoritatea contractant ă nu are dreptul de a 
restric ţiona participarea la procedura de atribuire a 
contractului de achizi ţie public ă prin introducerea unor 
criteriile minime de calificare, care: 
    a) nu prezint ă relevan ţă în raport cu natura şi 
complexitatea contractului de achizi ţie public ă ce urmeaz ă s ă 
fie atribuit; 
    b) sunt dispropor ţionate în raport cu natura şi 
complexitatea contractului de achizi ţie public ă ce urmeaz ă a fi 
atribuit. 
 
    (2) Autoritatea contractant ă are dreptul de a impune ca 
cerin ţă minim ă de calificare, în raport cu situa ţia economic ă şi 
financiar ă a ofertan ţilor/candida ţilor, un anumit nivel al unor 
indicatori economici sau financiari, numai în cazul  în care 
indicatorii respectivi au o leg ătur ă concret ă cu un eventual 
risc de neîndeplinire a contractului. 
    (3) În aplicarea prevederilor art. 54 alin. (5) din Lege , 
autoritatea contractant ă are dreptul de a impune prin 
documenta ţia de atribuire ca, în cazul în care este depus ă o 
ofert ă de c ătre operatori economici care particip ă în comun la 



procedura de atribuire, fiecare dintre ace ştia s ă demonstreze 
îndeplinirea unui nivel al criteriilor referitoare la situa ţia 
economic ă şi financiar ă şi capacitatea tehnic ă şi profesional ă 
propor ţional 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 realizeaz ă pe sectoare de activitate cum ar 
fi, f ăr ă a se limita la, lucr ări de construc ţii civile, drumuri, 
infrastructur ă ap ă uzat ă. 
    (5) Metodologia de realizare a certific ării prev ăzute la 
alin. (4) se stabile şte prin ordin comun emis de institu ţia ce 
reglementeaz ă domeniul specific de activitate pentru care se 
elaboreaz ă lista oficial ă de operatori economici agrea ţi, 
împreun ă cu ANAP, modul de gestionare al acestor liste urmâ nd a 
se stabili în condi ţiile legii. 
 
  Stabilirea criteriului de atribuire 
    ART. 32  
    (1) În cazul în care criteriul utilizat este cr iteriul "cel 
mai bun raport calitate-pre ţ" sau "cel mai bun raport calitate-
cost", astfel cum este prev ăzut la art. 187 alin. (3) lit. c)  şi 
d) din Lege , stabilirea ofertei câ ştig ătoare se realizeaz ă 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 şi algoritmul 
de punctare prev ăzut la alin. (1) se precizeaz ă în mod clar şi 
detaliat în cadrul documenta ţiei de atribuire şi vor reflecta 
metodologia de punctare a avantajelor care vor rezu lta din 
propunerile tehnice şi financiare prezentate de ofertan ţi şi 
trebuie s ă aduc ă un avantaj real, s ă nu fie formali şi s ă poat ă 
fi urm ări ţi în cadrul procesului de evaluare a ofertelor şi 
aplicare a criteriului de atribuire. 
 (la 18-06-2018 Alineatul (2) din Articolul 32 , Pa ragraful 3 , 
Sectiunea a 4-a , Capitolul II  a fost modificat de  Punctul 30, 
Articolul V din HOT ĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 2018, publicat ă în 
MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 18 iunie 2018 )  
 
    (3)  În aplicarea art. 187 alin. (3) lit. c)  şi d) din Lege , 
în cazul în care calitatea personalului ce va reali za efectiv 
activit ăţile care fac obiectul contractului ce urmeaz ă a fi 
atribuit are un impact semnificativ asupra nivelulu i de 
executare şi a rezultatului acestuia, factorii de evaluare a 
ofertelor se pot referi şi la organizarea/calificarea şi/sau 
experien ţa respectivului personal. 
 (la 18-06-2018 Alineatul (3) din Articolul 32 , Pa ragraful 3 , 
Sectiunea a 4-a , Capitolul II  a fost modificat de  Punctul 30, 



Articolul V din HOT ĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 2018, publicat ă în 
MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 18 iunie 2018 )  
 
    (4)  Autoritatea contractant ă nu poate folosi organizarea/ 
calificarea şi/sau experien ţa personalului desemnat pentru a 
efectua activit ăţile contractului, respectiv cel precizat la 
alin. (3), ca parte a procesului de calificare şi selec ţie în 
cadrul procedurii de atribuire a respectivului cont ract. 
 (la 18-06-2018 Alineatul (4) din Articolul 32 , Pa ragraful 3 , 
Sectiunea a 4-a , Capitolul II  a fost modificat de  Punctul 30, 
Articolul V din HOT ĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 2018, publicat ă în 
MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 18 iunie 2018 )  
 
    (5) În cazul în care, în cadrul unei proceduri de atribuire, 
autoritatea contractant ă stabile şte factori de evaluare de 
natura celor prev ăzuţi la alin. (3), precum şi criteriile de 
calificare în condi ţiile art. 179 lit. g) din Lege , aceste 
criterii se pot referi doar la calificarea şi experien ţa 
profesional ă a personalului permanent, în special de conducere,  
al operatorului economic candidat/ofertant, care es te precizat 
în DUAE, respectiv la alte persoane decât cele dese mnate pentru 
a efectua activit ăţile contractului în cauz ă. 
    (6) În aplicarea art. 187 alin. (8)  şi (9) din Lege , în 
cazul contractelor de servicii având ca obiect pres ta ţii 
intelectuale, cum ar fi cele de consultan ţă/asisten ţă tehnic ă, 
elaborare studii, proiectare sau supervizare, afere nte unor 
proiecte de complexitate ridicat ă, criteriul de atribuire 
prev ăzut la alin. (1) se aplic ă în mod obligatoriu, iar ponderea 
alocat ă factorului pre ţ nu poate fi mai mare de 40%. 
    (7) Prin ordin al pre şedintelui ANAP se stabilesc 
categoriile de servicii intelectuale, în sensul ali n. (6). 
    (8) Atunci când stabile şte factorii de evaluare a ofertelor, 
autoritatea contractant ă nu are dreptul de a utiliza factori 
care: 
    a) nu au o leg ătur ă direct ă cu natura şi obiectul 
contractului de achizi ţie public ă ce urmeaz ă s ă fie atribuit; 
    b) nu reflect ă un avantaj pe care autoritatea contractant ă 
îl poate ob ţine prin utilizarea factorului de evaluare 
respectiv. 
 
    (9) Ponderea stabilit ă pentru fiecare factor de evaluare nu 
trebuie s ă conduc ă la distorsionarea rezultatului aplic ării 
procedurii pentru atribuirea contractului de achizi ţie public ă. 
Pentru fiecare factor de evaluare autoritatea contr actant ă are 
obliga ţia de a stabili o pondere care s ă reflecte în mod corect: 
    a) importan ţa caracteristicii tehnice/func ţionale 
considerate a reprezenta un avantaj calitativ, de m ediu şi/sau 
social ce poate fi punctat; sau 



    b) cuantumul valoric al avantajelor de natur ă financiar ă pe 
care ofertan ţii le pot oferi prin asumarea unor angajamente 
suplimentare în raport cu cerin ţele minime prev ăzute în caietul 
de sarcini sau documentul descriptiv. 
 
    (10) În cazul în care, în cadrul unei proceduri  se atribuie 
mai multe loturi, autoritatea contractant ă poate stabili 
criterii de atribuire separate şi diferite pentru fiecare lot în 
parte. 
 
    ART. 33  
    (1) În cazul în care criteriul de atribuire uti lizat este 
"costul cel mai sc ăzut", acesta se calculeaz ă prin însumarea 
cuantific ărilor în unitatea monetar ă, exprimate în valoare net ă, 
a eforturilor financiare ale autorit ăţii contractante, 
corespunz ătoare elementelor ciclului de via ţă identificate de 
autoritatea contractant ă ca fiind relevante pentru obiectul 
contractului, în fiecare an de utilizare a produsul ui, 
serviciului sau lucr ării achizi ţionate, în plus fa ţă de costul 
de achizi ţie. Moneda utilizat ă la cuantificarea unit ăţilor 
monetare în valoare net ă este cea în care se exprim ă pre ţul 
contractului. 
    (2) Pentru perspectiva financiar ă a ciclului de via ţă, 
autoritatea contractant ă trebuie s ă aib ă în vedere urm ătoarele: 
    a) la determinarea costului elementelor pe cicl ul de via ţă 
pentru fiecare an de utilizare, pre ţurile relevante care trebuie 
luate în considerare sunt pre ţurile pl ătibile de c ătre 
autoritatea contractant ă pentru utilizarea produsului, 
serviciului sau lucr ării, exclusiv TVA, inclusiv taxe şi 
impozite în sarcina autorit ăţii contractante, aferente 
utiliz ării produsului, serviciului sau lucr ării respective; 
    b) costul pe ciclul de via ţă şi costul pe elementele 
acestuia se calculeaz ă prin însumarea diferitelor tipuri de 
costuri înregistrate în fiecare an pe durata de via ţă şi 
aplicarea la acestea a ratei de actualizare, astfel  încât 
acestea s ă fie exprimate ca valoare în anul financiar de 
realizare a achizi ţiei. 
 
    (3) Autorit ăţile contractante au obliga ţia de a include în 
cadrul documenta ţiei de atribuire toate informa ţiile necesare 
pentru calculul financiar al fiec ărui element de cost inclus în 
costul pe ciclul de via ţă. 
    (4) Informa ţiile comunicate conform alin. (3) includ cel 
puţin urm ătoarele: condi ţiile, mediul şi intensitatea de 
utilizare, durata de utilizare anticipat ă şi durata de utilizare 
luat ă în considerare pentru aplicarea criteriului de atr ibuire 
şi compararea ofertelor, eforturile financiare ce tr ebuie 
cuantificate pentru fiecare element de cost, rata d e actualizare 



care urmeaz ă a fi utilizat ă pentru calculul din perspectiv ă 
financiar ă, modalitatea efectiv ă de realizare a calculului 
costului pe durata de via ţă în propunerea financiar ă, condi ţii 
contractuale de monitorizare a materializ ării elementelor de 
cost din perspectiv ă financiar ă şi efectele generate prin 
materializarea/nematerializarea cuantific ărilor monetare a 
elementelor de cost în scopul compar ării ofertelor. 
    (5) Prin ordin comun al ANAP şi al Comisiei Na ţionale de 
Prognoz ă se va stabili metodologia de calcul al ratei de 
actualizare ce va fi utilizat ă la atribuirea contractelor de 
achizi ţie public ă. 
    (6) Nivelul ratei de actualizare ce va fi utili zat ă în 
procedurile de atribuire ce vor fi desf ăşurate în anul urm ător 
se va calcula şi actualiza în fiecare an, în ultimul trimestru, 
până la cel târziu data de 15 decembrie, prin aplicarea  
metodologiei prev ăzute la alin. (5), şi se va publica pe site-ul 
Ministerului Finan ţelor Publice. 
    (7) În cazul aplic ării criteriului de atribuire prev ăzut la 
alin (1), ierarhia ofertelor admisibile se stabile şte în ordinea 
cresc ătoare a costului pe ciclul de via ţă actualizat în anul în 
care se ini ţiaz ă procedura, iar drept ofert ă câ ştig ătoare este 
desemnat ă oferta cu cel mai mic cost pe ciclul de via ţă. 
 
    ART. 34  
    În cazul în care criteriul utilizat este "pre ţul cel mai 
sc ăzut", astfel cum este prev ăzut la art. 187 alin. (3) lit. a) 
din Lege , stabilirea ofertei câ ştig ătoare se realizeaz ă numai 
prin compararea pre ţurilor prezentate în cadrul ofertelor 
admisibile, f ăr ă s ă fie cuantificate alte elemente de natur ă 
tehnic ă sau alte avantaje care rezult ă din modul de îndeplinire 
a contractului de c ătre operatorii economici participan ţi la 
procedura de atribuire. 
 
  Stabilirea garan ţiei de participare 
    ART. 35  
    (1) Garan ţia de participare reprezint ă un instrument aferent 
modului de prezentare a ofertei, care are drept sco p protejarea 
autorit ăţii contractante fa ţă de riscul unui comportament 
necorespunz ător al ofertantului pe toat ă perioada implic ării 
sale în procedura de atribuire. 
    (2) Autoritatea contractant ă are dreptul de a solicita 
ofertan ţilor constituirea garan ţiei de participare. 
    (3)  Anun ţul de participare/simplificat/de concurs trebuie 
să con ţin ă urm ătoarele informa ţii privind constituirea garan ţiei 
de participare: 
 (la 18-06-2018 Partea introductiv ă a Alineatului (3) din 
Articolul 35 , Paragraful 4 , Sectiunea a 4-a , Cap itolul II  a 
fost modificat ă de Punctul 31, Articolul V din HOT ĂRÂREA nr. 419 



din 8 iunie 2018, publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 18 
iunie 2018 )  
 
    a) valoarea, ce nu poate dep ăşi 1% din valoarea estimat ă a 
contractului de achizi ţie public ă sau în cazul acordului-cadru 
din valoarea estimat ă a celui mai mare contract subsecvent; 
 (la 18-06-2018 Litera a) din Alineatul (3) , Artic olul 35 , 
Paragraful 4 , Sectiunea a 4-a , Capitolul II  a fo st modificat ă 
de Punctul 31, Articolul V din HOT ĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 
2018, publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 18 iunie 2018 )  
 
    b) perioada de valabilitate care va fi cel pu ţin egal ă cu 
perioada minim ă de valabilitate a ofertei, astfel cum a fost 
solicitat ă prin documenta ţia de atribuire. 
    (4) Abrogat. 
 (la 18-06-2018 Alineatul (4)  din  Articolul 35 , Paragraful 4 
, Sectiunea a 4-a , Capitolul II  a fost abrogat de  Punctul 32, 
Articolul V din HOT ĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 2018, publicat ă în 
MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 18 iunie 2018 )  
 
 
    ART. 36  
    (1)  Garan ţia de participare se constituie prin virament 
bancar sau printr-un instrument de garantare emis d e o 
institu ţie de credit din România sau din alt stat sau de o 
societate de asigur ări, în condi ţiile legii. 
 (la 18-06-2018 Alineatul (1) din Articolul 36 , Pa ragraful 4 , 
Sectiunea a 4-a , Capitolul II  a fost modificat de  Punctul 33, 
Articolul V din HOT ĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 2018, publicat ă în 
MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 18 iunie 2018 )  
 
    (2) Garan ţia de participare trebuie s ă fie constituit ă în 
suma şi pentru perioada de valabilitate prev ăzute în 
documenta ţia de atribuire. 
    (3) Garan ţia trebuie s ă fie irevocabil ă. 
    (4)  Instrumentul de garantare se transmite în SEAP împreun ă 
cu oferta şi celelalte documente ale acesteia, cel mai târziu la 
data şi ora-limit ă de depunere a ofertelor, şi trebuie s ă 
prevad ă c ă plata garan ţiei de participare se va executa 
necondi ţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe 
baza declara ţiei acestuia cu privire la culpa persoanei 
garantate. 
 (la 18-06-2018 Alineatul (4) din Articolul 36 , Pa ragraful 4 , 
Sectiunea a 4-a , Capitolul II  a fost modificat de  Punctul 33, 
Articolul V din HOT ĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 2018, publicat ă în 
MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 18 iunie 2018 )  
 
    (5) Autoritatea contractant ă nu are dreptul: 



    a) de a impune sau de a interzice prezentarea u nui 
instrument de garantare emis de c ătre o anumit ă societate 
bancar ă ori societate de asigur ări, nominalizat ă în mod expres 
în documenta ţia de atribuire; 
    b) de a limita posibilitatea de prezentare a in strumentelor 
de garantare numai la cele care sunt emise de c ătre societ ăţi 
bancare sau numai la cele care sunt emise de c ătre societ ăţi de 
asigur ări. 
 
    (6) Prin excep ţie de la prevederile alin. (1), în cazul în 
care valoarea garan ţiei de participare este mai mic ă de 5.000 
lei şi numai dac ă în documenta ţia de atribuire este prev ăzut ă 
aceast ă posibilitate, garan ţia de participare se poate constitui 
şi prin depunerea la casieria autorit ăţii contractante a unei 
sume în numerar. 
 
 (la 05-12-2016 Alineatul (7)  din  Articolul 36 , P aragraful 4 
, Sectiunea a 4-a , Capitolul II  a fost abrogat de  Punctul 4, 
Articolul II din HOT ĂRÂREA nr. 866 din 16 noiembrie 2016, 
publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 972 din 05 decembrie 2016 )  
 
    ART. 37  
    (1) Autoritatea contractant ă are obliga ţia de a re ţine 
garan ţia de participare atunci când ofertantul se afl ă în 
oricare dintre urm ătoarele situa ţii: 
    a) î şi retrage oferta în perioada de valabilitate a 
acesteia; 
    b) oferta sa fiind stabilit ă câ ştig ătoare, nu constituie 
garan ţia de bun ă execu ţie; 
 (la 18-06-2018 Litera b) din Alineatul (1) , Artic olul 37 , 
Paragraful 4 , Sectiunea a 4-a , Capitolul II  a fo st modificat ă 
de Punctul 34, Articolul V din HOT ĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 
2018, publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 18 iunie 2018 )  
 
    c) oferta sa fiind stabilit ă câ ştig ătoare, refuz ă s ă semneze 
contractul de achizi ţie public ă/acordul-cadru în perioada de 
valabilitate a ofertei. 
 
    (2) În cazul încheierii unui acord-cadru, preve derile alin. 
(1) lit. b) nu sunt aplicabile. 
    (3)  Autoritatea contractant ă nu re ţine garan ţia de 
participare în cazul în care ofertantul desemnat câ ştig ător 
refuz ă s ă semneze contractul de achizi ţie public ă/acordul-cadru 
în perioada de valabilitate a ofertei, atribuit în urma unei 
proceduri de atribuire care a f ăcut obiectul controlului ex ante 
şi în care ANAP a emis un aviz conform condi ţionat, iar 
autoritatea contractant ă a derulat şi finalizat procedura de 
atribuire f ăr ă a remedia abaterile constatate de ANAP, în acest 



caz nefiind aplicabile dispozi ţiile alin. (1) lit. c) şi ale 144 
alin. (1). 
 
 (la 18-06-2018 Articolul 37  din  Paragraful 4 , S ectiunea a 4-
a , Capitolul II  a fost completat de Punctul 35, A rticolul V 
din HOT ĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 2018, publicat ă în MONITORUL 
OFICIAL nr. 496 din 18 iunie 2018 )  
 
 
    ART. 38  
    (1) Garan ţia de participare, constituit ă de ofertantul a 
cărui ofert ă a fost stabilit ă ca fiind câ ştig ătoare, se 
restituie de c ătre autoritatea contractant ă în cel mult 3 zile 
lucr ătoare de la data constituirii garan ţiei de bun ă execu ţie. 
    (2) În cazul unei proceduri de atribuire a unui  acord-cadru, 
precum şi în cazul atribuirii unui contract pentru care nu este 
obligatorie constituirea garan ţiei de bun ă execu ţie, garan ţia de 
participare constituit ă de ofertantul a c ărei ofert ă a fost 
stabilit ă câ ştig ătoare se restituie de c ătre autoritatea 
contractant ă în cel mult 3 zile lucr ătoare de la data semn ării 
acordului-cadru/contractului. 
    (3) Garan ţia de participare, constituit ă de ofertan ţii a 
căror ofert ă nu a fost stabilit ă câ ştig ătoare, se restituie de 
către autoritatea contractant ă dup ă semnarea contractului de 
achizi ţie public ă/acordului-cadru cu ofertantul/ofertan ţii ale 
cărui/c ăror oferte au fost desemnate câ ştig ătoare, dar nu mai 
târziu de 3 zile lucr ătoare de la data semn ării contractului de 
achizi ţie public ă/acordului-cadru cu ofertantul declarat 
câştig ător. 
    (4) În cazul în care autoritatea contractant ă se afl ă, 
conform prevederilor art. 212 alin. (1)  sau art. 213 din Lege , 
în situa ţia de a anula procedura de atribuire, garan ţia de 
participare se restituie dup ă data expir ării termenului de 
depunere a unei contesta ţii cu privire la aceast ă decizie, dar 
nu mai târziu de 3 zile lucr ătoare de la aceast ă dat ă. 
    (5) Dup ă primirea comunic ării prev ăzute la art. 215 din 
Lege , ofertan ţii ale c ăror oferte au fost declarate 
necâ ştig ătoare au dreptul de a ob ţine eliberarea garan ţiei de 
participare înainte de expirarea perioadei prev ăzute la alin. 
(3), dac ă transmit autorit ăţii contractante o solicitare în 
acest sens. Autoritatea contractant ă are obliga ţia de a restitui 
garan ţia de participare în cel mult 3 zile lucr ătoare de la 
primirea unei solicit ări în acest sens. 
 
  Stabilirea garan ţiei de bun ă execu ţie 
    ART. 39  
    (1) Garan ţia de bun ă execu ţie a contractului se constituie 
de c ătre contractant în scopul asigur ării autorit ăţii 



contractante de îndeplinirea cantitativ ă, calitativ ă şi în 
perioada convenit ă a contractului de achizi ţie 
public ă/contractului subsecvent. 
    (2) În cazul atribuirii unui contract de furniz are sau de 
servicii, cu excep ţia serviciilor de proiectare, a c ărui valoare 
estimat ă este mai mic ă decât valoarea prev ăzut ă la art. 7 alin. 
(1) din Lege , precum şi în cazul unui contract atribuit în urma 
aplic ării procedurii de negociere f ăr ă publicarea prealabil ă a 
unui anun ţ de participare, autoritatea contractant ă are dreptul 
de a nu solicita contractantului constituirea garan ţiei de bun ă 
execu ţie. 
    (3) Garan ţia de bun ă execu ţie se constituie în termen de 5 
zile lucr ătoare de la data semn ării contractului de achizi ţie 
public ă/contractului subsecvent. 
    (4) Autoritatea contractant ă stabile şte valoarea garan ţiei 
de bun ă execu ţie prin raportare la complexitatea contractului de 
achizi ţie public ă/contractului subsecvent care urmeaz ă a fi 
executat, care îns ă nu trebuie s ă dep ăşeasc ă 10% din pre ţul 
contractului, f ăr ă TVA. 
    (5) În cazul în care pe parcursul execut ării contractului de 
achizi ţie public ă se suplimenteaz ă valoarea acestuia, 
contractantul are obliga ţia de a completa garan ţia de bun ă 
execu ţie în corela ţie cu noua valoare a contactului de achizi ţie 
public ă. 
 
    ART. 40  
    (1)  Garan ţia de bun ă execu ţie se constituie prin virament 
bancar sau printr-un instrument de garantare emis d e o 
institu ţie de credit din România sau din alt stat sau de o 
societate de asigur ări, în condi ţiile legii, şi devine anex ă la 
contract, prevederile art. 36 alin. (3) şi (5) aplicându-se în 
mod corespunz ător. 
 (la 18-06-2018 Alineatul (1) din Articolul 40 , Pa ragraful 5 , 
Sectiunea a 4-a , Capitolul II  a fost modificat de  Punctul 36, 
Articolul V din HOT ĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 2018, publicat ă în 
MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 18 iunie 2018 )  
 
    (2) În cazul în care valoarea garan ţiei de bun ă execu ţie 
este mai mic ă de 5.000 de lei, autoritatea contractant ă are 
dreptul de a accepta constituirea acesteia prin dep unerea la 
casierie a unor sume în numerar. 
    (3) Dac ă p ăr ţile convin, garan ţia de bun ă execu ţie se poate 
constitui şi prin re ţineri succesive din sumele datorate pentru 
facturi par ţiale, cu condi ţia ca autoritatea contractant ă s ă fi 
prev ăzut aceast ă posibilitate în documenta ţia de atribuire. 
    (4) În cazul prev ăzut la alin. (3), contractantul are 
obliga ţia de a deschide un cont la dispozi ţia autorit ăţii 
contractante, la o banc ă agreat ă de ambele p ăr ţi. 



    (5) În cazul în care autoritatea contractant ă are calitatea 
de autoritate public ă, institu ţie public ă sau operator economic 
cu capital integral sau majoritar de stat, contract antul are 
obliga ţia de a deschide contul la dispozi ţia autorit ăţii 
contractante, prev ăzut la alin (4), la unitatea Trezoreriei 
Statului din cadrul organului fiscal competent în a dministrarea 
acestuia. 
    (6) Suma ini ţial ă care se depune de c ătre contractant în 
contul de disponibil astfel deschis potrivit alin. (4) şi (5) nu 
trebuie s ă fie mai mic ă de 0,5% din pre ţul contractului de 
achizi ţie public ă/contractului subsecvent, f ăr ă TVA. 
    (7) Pe parcursul îndeplinirii contractului de a chizi ţie 
public ă/contractului subsecvent, autoritatea contractant ă 
urmeaz ă s ă alimenteze contul de disponibil prev ăzut la alin. (4) 
şi (5) prin re ţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite 
contractantului pân ă la concuren ţa sumei stabilite drept 
garan ţie de bun ă execu ţie în contractul de achizi ţie 
public ă/contractul subsecvent şi va în ştiin ţa contractantul 
despre v ărs ământul efectuat, precum şi despre destina ţia lui. 
    (8) Din contul de disponibil deschis la Trezore ria Statului 
pe numele contractantului prev ăzut la alin. (5) pot fi dispuse 
pl ăţi atât de c ătre contractant, cu avizul scris al autorit ăţii 
contractante care se prezint ă unit ăţii Trezoreriei Statului, cât 
şi de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea s cris ă a 
autorit ăţii contractante în favoarea c ăreia este constituit ă 
garan ţia de bun ă execu ţie. 
    (9) Contul de disponibil prev ăzut la alin. (4) şi (5) este 
purt ător de dobând ă în favoarea contractantului. 
 
    ART. 41  
    Autoritatea contractant ă are dreptul de a emite preten ţii 
asupra garan ţiei de bun ă execu ţie, oricând pe parcursul 
îndeplinirii contractului de achizi ţie public ă/contractului 
subsecvent, în limita prejudiciului creat, în cazul  în care 
contractantul nu î şi îndepline şte din culpa sa obliga ţiile 
asumate prin contract. Anterior emiterii unei prete nţii asupra 
garan ţiei de bun ă execu ţie autoritatea contractant ă are 
obliga ţia de a notifica preten ţia atât contractantului, cât şi 
emitentului instrumentului de garantare, precizând obliga ţiile 
care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al 
prejudiciului. În situa ţia execut ării garan ţiei de bun ă 
execu ţie, par ţial sau total, contractantul are obliga ţia de a 
reîntregii garan ţia în cauz ă raportat la restul r ămas de 
executat. 
 
    ART. 42  
    (1) În cazul contractului de furnizare, autorit atea 
contractant ă are obliga ţia de a elibera/restitui garan ţia de 



bună execu ţie în cel mult 14 zile de la data întocmirii 
procesului-verbal de recep ţie a produselor care fac obiectul 
contractului de achizi ţie public ă/contractului subsecvent şi/sau 
de la plata facturii finale, dac ă nu a ridicat pân ă la acea dat ă 
preten ţii asupra ei. 
    (2) În cazul contractului de servicii, autorita tea 
contractant ă are obliga ţia de a elibera/restitui garan ţia de 
bună execu ţie în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de 
către contractant a obliga ţiilor asumate prin contractul de 
achizi ţie public ă/contractul subsecvent respectiv, dac ă nu a 
ridicat pân ă la acea dat ă preten ţii asupra ei. 
    (3) În cazul contractelor de servicii de proiec tare, 
autoritatea contractant ă are obliga ţia de a elibera/restitui 
garan ţia de bun ă execu ţie dup ă cum urmeaz ă: 
    a) valoarea garan ţiei de bun ă execu ţie aferent ă studiilor de 
prefezabilitate şi/sau fezabilitate, în termen de 14 zile de la 
data pred ării şi însu şirii/aprob ării documenta ţiei tehnico-
economice respective sau de la data finaliz ării tuturor 
obliga ţiilor contractului de servicii, dac ă nu a ridicat pân ă la 
acea dat ă preten ţii asupra ei; 
    b) valoarea garan ţiei de bun ă execu ţie aferent ă proiectului 
tehnic şi/sau detaliilor de execu ţie, în termen de 14 zile de la 
data încheierii procesului-verbal de recep ţie la terminarea 
lucr ărilor executate în baza proiectului respectiv, dac ă nu a 
ridicat pân ă la acea dat ă preten ţii asupra ei, dar nu mai târziu 
de 3 ani de la predarea respectivelor documenta ţii tehnice, în 
cazul în care autoritatea contractant ă nu a atribuit în aceast ă 
perioad ă contractul de lucr ări în cauz ă; 
    c) valoarea garan ţiei de bun ă execu ţie aferent ă serviciilor 
de supervizare a lucr ărilor/dirigen ţie de şantier, în termen de 
14 zile de la data emiterii raportului final de 
supervizare/expirarea duratei de garan ţie acordat ă lucr ării în 
cauz ă. 
 
    (4) În cazul contractelor de lucr ări, autoritatea 
contractant ă are obliga ţia de a elibera/restitui garan ţia de 
bună execu ţie dup ă cum urmeaz ă: 
    a) 70% din valoarea garan ţiei, în termen de 14 zile de la 
data încheierii procesului-verbal de recep ţie la terminarea 
lucr ărilor, dac ă nu a ridicat pân ă la acea dat ă preten ţii asupra 
ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim; 
    b) restul de 30% din valoarea garan ţiei, la expirarea 
perioadei de garan ţie a lucr ărilor executate, pe baza 
procesului-verbal de recep ţie final ă. 
 
    (5) Procesele-verbale de recep ţie la terminarea lucr ărilor 
şi, respectiv, de recep ţie final ă pot fi întocmite şi pentru 
păr ţi/obiecte din/de lucrare, dac ă acestea sunt distincte din 



punct de vedere fizic şi func ţional, propor ţional cu valoarea 
lucr ărilor recep ţionate. 
 
    CAP. III  
    Realizarea achizi ţiei publice 
    SEC ŢIUNEA 1 
    Achizi ţia direct ă 
    ART. 43  
    (1) Autoritatea contractant ă are dreptul de a achizi ţiona 
direct produse, servicii sau lucr ări, în m ăsura în care valoarea 
estimat ă a achizi ţiei, f ăr ă TVA, este mai mic ă decât pragurile 
valorice prev ăzute la art. 7 alin. (5) din Lege . 
    (2)  În cazul achizi ţiei directe, autoritatea contractant ă 
are obliga ţia de a utiliza catalogul electronic pus la 
dispozi ţie de SEAP sau de a publica un anun ţ într-o sec ţiune 
dedicat ă a website-ului propriu/ANAP sau a SEAP, înso ţit de 
descrierea produselor, serviciilor sau lucr ărilor care urmeaz ă a 
fi achizi ţionate. 
 (la 18-06-2018 Alineatul (2) din Articolul 43 , Se ctiunea 1 , 
Capitolul III  a fost modificat de Punctul 37, Arti colul V din 
HOTĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 2018, publicat ă în MONITORUL 
OFICIAL nr. 496 din 18 iunie 2018 )  
 
    (3)  Prin excep ţie de la alin. (1), în cazul în care 
valoarea estimat ă a achizi ţiei este mai mic ă de: 
 
    a) 100.000 lei pentru produse şi servicii, respectiv 280.000 
lei pentru lucr ări, autoritatea contractant ă poate achizi ţiona 
direct, f ăr ă a utiliza catalogul electronic sau anun ţul 
prealabil, prin consultarea a minimum trei candida ţi; 
    b) 70.000 de lei, autoritatea contractant ă poate achizi ţiona 
direct pe baza unei singure oferte; 
    c) 4.500 lei, autoritatea contractant ă are dreptul de a 
pl ăti direct, pe baza angajamentului legal, f ăr ă acceptarea 
prealabil ă a unei oferte. 
 
 (la 18-06-2018 Alineatul (3) din Articolul 43 , Se ctiunea 1 , 
Capitolul III  a fost modificat de Punctul 37, Arti colul V din 
HOTĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 2018, publicat ă în MONITORUL 
OFICIAL nr. 496 din 18 iunie 2018 )  
 
    (4)  Dac ă în urma consult ării prev ăzute la alin. (3) lit. 
a), autoritatea contractant ă prime şte doar o ofert ă valabil ă din 
punct de vedere al cerin ţelor solicitate, achizi ţia poate fi 
realizat ă. 
 (la 18-06-2018 Alineatul (4) din Articolul 43 , Se ctiunea 1 , 
Capitolul III  a fost modificat de Punctul 37, Arti colul V din 



HOTĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 2018, publicat ă în MONITORUL 
OFICIAL nr. 496 din 18 iunie 2018 )  
 
    (5)  Angajamentul legal prin care se angajeaz ă cheltuielile 
aferente achizi ţiei directe poate lua forma unui contract de 
achizi ţie public ă sau al unei comenzi ori a altui tip de 
document încheiat în condi ţiile legii, inclusiv în cazul 
achizi ţiilor ini ţiate prin intermediul instrumentelor de plat ă 
ce permit posesorului s ă le utilizeze în rela ţia cu comercian ţii 
în vederea efectu ării de pl ăţi,  f ăr ă numerar, pentru 
achizi ţionarea de produse, servicii şi/sau lucr ări prin 
intermediul unui terminal, cum ar fi, dar f ăr ă a se limita la, 
cardurile de plat ă şi/sau portofele electronice. 
 (la 18-06-2018 Alineatul (5) din Articolul 43 , Se ctiunea 1 , 
Capitolul III  a fost modificat de Punctul 37, Arti colul V din 
HOTĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 2018, publicat ă în MONITORUL 
OFICIAL nr. 496 din 18 iunie 2018 )  
 
 
    ART. 44  
    Abrogat. 
 
 (la 18-06-2018 Articolul 44  din  Sectiunea 1 , Ca pitolul III  
a fost abrogat de Punctul 38, Articolul V din HOT ĂRÂREA nr. 419 
din 8 iunie 2018, publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 18 
iunie 2018 )  
 
    ART. 45  
    (1)  SEAP pune la dispozi ţia autorit ăţilor contractante 
posibilitatea tehnic ă de a utiliza cataloagele electronice 
prev ăzute la art. 203-206 din Lege . 
    (2)  În cadrul SEAP, operatorii economici înreg istra ţi în 
SEAP au posibilitatea de a publica un catalog cupri nzând 
produsele, serviciile sau lucr ările pe care le ofer ă, inclusiv 
pre ţul. Aceste cataloage trebuie s ă fie completate cu informa ţii 
relevante privind specifica ţiile detaliate ale 
produselor/serviciilor/lucr ărilor ofertate şi pre ţul acestora şi 
să fie actualizate permanent, astfel încât autoritate a 
contractant ă s ă aib ă suficiente informa ţii pentru a alege în mod 
corect şi obiectiv atunci când utilizeaz ă aceste instrumente de 
lucru. 
 
 (la 18-06-2018 Articolul 45 din Sectiunea 1 , Capi tolul III  a 
fost modificat de Punctul 39, Articolul V din HOT ĂRÂREA nr. 419 
din 8 iunie 2018, publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 18 
iunie 2018 )  
 
    ART. 46  



    Autoritatea contractant ă are obliga ţia trimestrial de a 
transmite în SEAP o notificare cu privire la achizi ţiile 
directe, grupate pe necesitate, care s ă cuprind ă cel pu ţin 
obiectul, cantitatea achizi ţionat ă, valoarea şi codul CPV. 
 
 (la 18-06-2018 Articolul 46 din Sectiunea 1 , Capi tolul III  a 
fost modificat de Punctul 40, Articolul V din HOT ĂRÂREA nr. 419 
din 8 iunie 2018, publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 18 
iunie 2018 )  
 
    SEC ŢIUNEA a 2-a 
    Reguli generale de participare la procedura de atribuire 
    ART. 47  
    Sub sanc ţiunea excluderii din procedura prev ăzut ă la art. 
167 din Lege  şi f ăr ă a afecta posibilitatea operatorilor 
economici de a depune ofert ă alternativ ă sau de a oferta pe mai 
multe loturi diferite, ofertantul/candidatul nu are  dreptul ca 
în cadrul aceleia şi proceduri de atribuire: 
    a) s ă depun ă dou ă sau mai multe candidaturi/oferte 
individuale şi/sau comune, sub sanc ţiunea excluderii din 
competi ţie a tuturor candidaturilor/ofertelor în cauz ă; 
    b) s ă depun ă ofert ă individual ă/comun ă şi s ă fie nominalizat 
ca subcontractant în cadrul unei alte oferte, sub s anc ţiunea 
excluderii ofertei individuale sau, dup ă caz, a celei în care 
este ofertant asociat. 
 
 
    ART. 48  
    (1)  În cazul în care ofertantul/candidatul î şi demonstreaz ă 
situa ţia economic ă şi financiar ă, respectiv capacitatea tehnic ă 
şi profesional ă, invocând suportul unui/unor ter ţ/ter ţi, în 
condi ţiile Legii, atunci acesta are obliga ţia de a dovedi 
sus ţinerea de care beneficiaz ă prin prezentarea unui angajament 
ferm al persoanei respective, prin care se confirm ă faptul c ă 
acesta va pune la dispozi ţia ofertantului/candidatului resursele 
invocate. Subcontractan ţii pe a c ăror capacit ăţi 
ofertantul/candidatul se bazeaz ă pentru demonstrarea 
îndeplinirii anumitor criterii de calificare şi selec ţie sunt 
considera ţi şi ter ţi sus ţin ători, caz în care acordul de 
subcontractare reprezint ă, în acela şi timp, şi angajamentul 
ferm. 
    (2)  Autoritatea contractant ă are obliga ţia de a lua în 
considerare aceast ă sus ţinere, ca prob ă a îndeplinirii 
criteriilor minime impuse în cadrul documenta ţiei de atribuire 
dac ă sunt îndeplinite în mod cumulativ urm ătoarele condi ţii: 
 
    a) ter ţul/ter ţii sus ţin ător(i) pot dovedi c ă de ţin resursele 
invocate ca element de sus ţinere a ofertantului/candidatului; 



    b) ofertantul/candidatul poate demonstra c ă va dispune 
efectiv de resursele entit ăţilor ce acord ă sus ţinerea, necesare 
pentru realizarea contractului, în cazul în care te r ţul 
sus ţin ător nu este declarat subcontractant. 
 
 
 (la 18-06-2018 Articolul 48 din Sectiunea a 2-a , Capitolul III  
a fost modificat de Punctul 41, Articolul V din HOT ĂRÂREA nr. 
419 din 8 iunie 2018, publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 
18 iunie 2018 )  
 
    ART. 49  
    În scopul verific ării îndeplinirii criteriilor de calificare 
şi selec ţie de c ătre ter ţul/ter ţii care acord ă sus ţinere, în 
condi ţiile art. 183 alin. (1) din Lege , autoritatea contractant ă 
poate solicita ter ţului/ter ţilor sus ţin ător(i), oricând pe 
parcursul procesului de evaluare, documente şi informa ţii 
suplimentare în leg ătur ă cu angajamentul dat sau cu documentele 
prezentate, în cazul în care exist ă rezerve în ceea ce prive şte 
corectitudinea informa ţiilor sau documentelor prezentate sau cu 
privire la posibilitatea de executare a obliga ţiilor asumate 
prin respectivul angajament. 
 
    ART. 50  
    (1) În cazul în care contractantul întâmpin ă dificult ăţi pe 
parcursul execut ării contractului de achizi ţie 
public ă/acordului-cadru, iar sus ţinerea acordat ă de unul sau mai 
mul ţi ter ţi vizeaz ă îndeplinirea criteriilor referitoare la 
situa ţia economic ă şi financiar ă şi/sau capacitatea tehnic ă şi 
profesional ă, autoritatea contractant ă va solicita ofertantului/ 
candidatului ca prin actul încheiat cu ter ţul/ter ţii 
sus ţin ător(i) s ă garanteze materializarea aspectelor ce fac 
obiectul respectivului angajament ferm. Prevederile  contractuale 
dintre autoritatea contractant ă şi contractantul principal vor 
asigura c ă autoritatea contractant ă poate aplica aceast ă 
obliga ţie. 
    (2) Autoritatea contractant ă va trebui, de asemenea, s ă 
includ ă în contract clauze specifice care s ă permit ă autorit ăţii 
contractante s ă urm ăreasc ă orice preten ţie la daune pe care 
contractantul ar putea s ă o aib ă împotriva ter ţului/ter ţilor 
sus ţin ător/sus ţin ători pentru nerespectarea obliga ţiilor asumate 
prin angajamentul ferm, cum ar fi, dar f ăr ă a se limita la, 
printr-o cesiune a drepturilor contractantului c ătre autoritatea 
contractant ă, cu titlu de garan ţie. 
 
    ART. 51  
    (1)  În situa ţia în care autoritatea contractant ă solicit ă 
în cadrul criteriilor referitoare la capacitatea de  exercitare a 



activit ăţii profesionale şi/sau cerin ţelor de executare a 
contractului anumite autoriza ţii specifice, cerin ţa se consider ă 
îndeplinit ă în cazul operatorilor economici ce particip ă în 
comun la procedura de atribuire, dac ă ace ştia demonstreaz ă c ă 
dispun de respectivele resurse autorizate şi/sau c ă unul dintre 
membrii asocierii de ţine autoriza ţia solicitat ă, dup ă caz, cu 
condi ţia ca respectivul membru s ă execute partea din contract 
pentru care este solicitat ă autoriza ţia respectiv ă. 
    (2)  În cazul în care ofertantul/candidatul sau  operatorii 
economici care particip ă în comun la procedura de atribuire 
subcontracteaz ă o parte din contractul de achizi ţie public ă, 
cerin ţa prev ăzut ă la alin. (1) se consider ă îndeplinit ă dac ă 
subcontractantul nominalizat de ţine autoriza ţia solicitat ă prin 
documenta ţia de atribuire, cu condi ţia ca acesta s ă execute 
partea din contract pentru care este solicitat ă autoriza ţia 
respectiv ă. 
 
 (la 18-06-2018 Articolul 51 din Sectiunea a 2-a , Capitolul III  
a fost modificat de Punctul 42, Articolul V din HOT ĂRÂREA nr. 
419 din 8 iunie 2018, publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 
18 iunie 2018 )  
 
    SEC ŢIUNEA a 3-a 
    Reguli aplicabile comunic ărilor 
    ART. 52  
    (1) Situa ţiile şi condi ţiile în care este permis ă folosirea 
altor mijloace de comunicare decât cele electronice  sunt: 
    a) atunci când, ca urmare a naturii specializat e a 
achizi ţiei, se utilizeaz ă mijloace electronice de comunicare 
care necesit ă instrumente, dispozitive, formate de fi şiere 
specifice, aplica ţii care nu sunt disponibile cu caracter 
general; 
    b) atunci când aplica ţiile care suport ă formatele de fi şiere 
adecvate pentru descrierea ofertelor utilizeaz ă formate de 
fi şiere care nu pot fi procesate de nicio alt ă aplica ţie 
deschis ă sau disponibil ă cu caracter general sau fac obiectul 
unui regim de licen ţe limitate de drepturi de proprietate 
intelectual ă, iar autoritatea contractant ă nu le poate pune la 
dispozi ţie pentru desc ărcare sau pentru utilizare la distan ţă; 
    c) atunci când utilizarea mijloacelor electroni ce de 
comunicare ar necesita echipamente de birou special izate care nu 
sunt disponibile cu caracter în general pentru auto rit ăţile 
contractante; 
    d) atunci când prin documentele achizi ţiei se solicit ă 
prezentarea unor mostre, machete sau modele la scar ă redus ă care 
nu pot fi transmise prin mijloace electronice; 
    e) atunci când este necesar ă, fie din cauza unei înc ălc ări a 
securit ăţii mijloacelor electronice de comunicare, fie pentr u 



protejarea naturii deosebit de sensibile a informa ţiilor care 
necesit ă un nivel de protec ţie atât de ridicat încât nu poate fi 
asigurat în mod corespunz ător prin utilizarea instrumentelor şi 
dispozitivelor electronice disponibile cu caracter general 
pentru operatorii economici sau care pot fi puse la  dispozi ţia 
acestora prin mijloace alternative de acces. 
 
    (2) În ceea ce prive şte comunic ările pentru care nu sunt 
folosite mijloace electronice de comunicare în conf ormitate cu 
alin. (1), comunicarea se poate realiza prin: 
    a) intermediul serviciilor po ştale; 
    b) fax; 
    c) combina ţie între lit. a) şi b). 
 
    (3) Autoritatea contractant ă care se afl ă în una dintre 
situa ţiile prev ăzute la alin. (1) are obliga ţia 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 şi dispozitivele de recep ţie electronic ă a 
ofertelor, a cererilor de participare, precum şi a planurilor şi 
proiectelor pentru concursul de solu ţii trebuie s ă garanteze, 
prin mijloace tehnice şi proceduri adecvate, cel pu ţin c ă: 
    a) data şi ora exacte de primire a ofertelor, a cererilor de  
participare, a planurilor şi a proiectelor pot fi determinate cu 
precizie; 
    b) se poate asigura în mod rezonabil ca nimeni să nu poat ă 
avea acces la informa ţiile transmise conform prezentelor cerin ţe 
înainte de termenele specificate; 
    c) numai persoanele autorizate pot stabili sau modifica 
datele pentru deschiderea informa ţiilor primite; 
    d) în decursul diferitelor etape ale procedurii  de achizi ţie 
sau ale concursului de solu ţii, accesul la toate datele 
prezentate sau la o parte din acestea trebuie s ă fie permis doar 
persoanelor autorizate; 
    e) doar persoanele autorizate pot permite acces ul la 
informa ţiile trimise şi doar dup ă data stabilit ă; 
    f) informa ţiile primite şi deschise în temeiul prezentelor 
cerin ţe trebuie s ă r ămână accesibile doar persoanelor autorizate 
în acest sens; 
    g) în cazul în care interdic ţiile de acces sau condi ţiile 
prev ăzute la lit. b)-f) sunt înc ălcate sau se încearc ă acest 
lucru, se poate asigura în mod rezonabil c ă înc ălc ările sau 
încerc ările de înc ălcare pot fi u şor detectate. 
 
 



    SEC ŢIUNEA a 4-a 
    Reguli de publicitate şi transparen ţă 
    ART. 54  
    Transmiterea spre publicare a anun ţurilor prev ăzute la art. 
142 din Lege  c ătre operatorul SEAP se realizeaz ă numai prin 
mijloace electronice, prin completarea formularelor  specifice 
disponibile în SEAP la adresa de internet www.e-lic ita ţie.ro şi 
numai de c ătre autorit ăţile contractante înregistrate. 
 
    ART. 55  
    (1)  În cazul în care, dup ă publicarea unui anun ţ, intervin 
anumite modific ări fa ţă de informa ţiile deja existente în 
acesta, autoritatea contractant ă are obliga ţia de a transmite 
spre publicare un anun ţ de tip erat ă la anun ţul ini ţial, care 
trebuie s ă fie publicat nu mai târziu de 3 zile lucr ătoare 
înainte de data stabilit ă pentru depunerea ofertelor sau 
cererilor de participare. 
 (la 18-06-2018 Alineatul (1) din Articolul 55 , Se ctiunea a 4-a 
, Capitolul III  a fost modificat de Punctul 43, Ar ticolul V din 
HOTĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 2018, publicat ă în MONITORUL 
OFICIAL nr. 496 din 18 iunie 2018 )  
 
    (2) În condi ţiile art. 153 din Lege , autoritatea 
contractant ă are obliga ţia de a prelungi termenul-limit ă de 
depunere a ofertelor în cazul în care modific ările prev ăzute la 
alin. (1) conduc la ajust ări/complet ări ale specifica ţiilor 
tehnice care presupun timp suplimentar pentru reac ţia 
poten ţialilor ofertan ţi, cu excep ţia modific ărilor substan ţiale 
care conduc la anularea procedurii de atribuire deo arece: 
    a) afecteaz ă atât de mult elementele ce descriu contextul 
achizi ţiei publice încât au ca efect schimbarea indicatori lor 
principali ce caracterizeaz ă rezultatul contractului ce urmeaz ă 
a fi atribuit, fapt ce afecteaz ă nivelul de competi ţie sau 
schimb ă pia ţa de profil la care se adreseaz ă; 
    b) conduc la modific ări substan ţiale a criteriilor de 
calificare şi selec ţie, în sensul extinderii nivelului acestora 
sau introducerii unora noi, fapt ce determin ă restrângerea 
competi ţiei sau favorizarea unor anumi ţi operatori economici. 
 
    (3) În situa ţia prev ăzut ă la alin. (1), autoritatea 
contractant ă are obliga ţia s ă revizuiasc ă DUAE aferent 
procedurii de atribuire a contractului de achizi ţie 
public ă/acordului-cadru în cauz ă. 
 
    ART. 56  
    Operatorul SEAP are obliga ţia de a publica în SEAP 
anun ţurile prev ăzute la art. 142 din Lege  în termen de o zi 
lucr ătoare de la primirea confirm ării din partea Oficiului 



pentru Publica ţii al Uniunii Europene cu privire la transmiterea 
anun ţului c ătre Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, dac ă 
exist ă aceast ă obliga ţie. 
 
    ART. 57  
    (1) În cazul unui anun ţ de inten ţie valabil în mod continuu, 
transmis spre publicare de autoritatea contractant ă în 
conformitate cu dispozi ţiile art. 111 alin. (1) lit. a) din 
Lege , operatorul SEAP are obliga ţia de a asigura publicarea 
acestuia în mod continuu în SEAP. 
    (2) Dispozi ţiile art. 54-56 se aplic ă în mod corespunz ător 
anun ţului prev ăzut la alin. (1). 
 
    SEC ŢIUNEA a 5-a 
    Derularea procedurilor de atribuire 
  Licita ţia deschis ă 
    ART. 58  
    (1) Autoritatea contractant ă aplic ă procedura de licita ţie 
deschis ă prin mijloace electronice, completând în SEAP anun ţul 
de participare prev ăzut la art. 142 din Lege , situa ţie în care 
numai operatorii economici înregistra ţi în SEAP pot depune 
ofert ă. 
    (2) Prin excep ţie de la alin. (1) şi în aplicarea art. 208 
din Lege , autoritatea contractant ă poate, dup ă publicarea 
anun ţului de participare, s ă nu utilizeze mijloacele electronice 
pentru derularea procedurii de atribuire atunci cân d acest lucru 
nu este posibil din motive tehnice imputabile opera torului SEAP, 
situa ţie în care evaluarea conformit ăţii ofertelor cu 
specifica ţiile tehnice şi celelalte cerin ţe prev ăzute în 
documentele achizi ţiei şi aplicarea criteriului de atribuire se 
realizeaz ă anterior verific ării îndeplinirii criteriilor de 
calificare şi selec ţie. 
 
    ART. 59  
    (1)  În cazul în care autoritatea contractant ă solicit ă 
îndeplinirea de c ătre ofertan ţi a unor criterii de calificare, 
aceasta are obliga ţia de a introduce în SEAP informa ţii 
referitoare la forma şi condi ţiile în care se demonstreaz ă 
îndeplinirea de c ătre operatorii economici a acestor criterii. 
 (la 18-06-2018 Alineatul (1) din Articolul 59 , Pa ragraful 1 , 
Sectiunea a 5-a , Capitolul III  a fost modificat d e Punctul 44, 
Articolul V din HOT ĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 2018, publicat ă în 
MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 18 iunie 2018 )  
 
    (2) Autoritatea contractant ă nu are dreptul s ă solicite 
modificarea, iar operatorul SEAP nu are dreptul s ă modifice 
informa ţiile de natur ă s ă afecteze func ţionarea sistemului 
informatic şi/sau desf ăşurarea procedurii. 



    (3) În situa ţia în care se constat ă erori sau omisiuni cu 
privire la informa ţiile prev ăzute la alin. (2), autoritatea 
contractant ă are obliga ţia de a dispune anularea procedurii de 
atribuire, considerându-se, implicit, c ă se îndeplinesc 
condi ţiile prev ăzute la art. 212 alin. (1) lit. c) din Lege . 
 
    ART. 60  
    (1) Operatorul economic are obliga ţia de a transmite oferta 
şi DUAE în format electronic şi numai pân ă la data şi ora-limit ă 
de depunere a ofertelor prev ăzute în anun ţul de participare. 
    (2) Valoarea total ă a propunerii financiare se cripteaz ă în 
SEAP. 
    (3) Toate documentele de fundamentare a valorii  prev ăzute la 
alin. (2) se depun prin mijloace electronice, fiind  înc ărcate 
într-o sec ţiune dedicat ă a portalului SEAP, iar con ţinutul 
acestora este vizibil comisiei de evaluare dup ă decriptarea 
propunerii financiare. 
    (4) Documentele prev ăzute la alin. (1) vor fi semnate cu 
semnătur ă electronic ă extins ă, bazat ă pe un certificat 
calificat, eliberat de un furnizor de servicii de c ertificare 
acreditat în condi ţiile legii şi înc ărcate în SEAP în sec ţiunile 
specifice disponibile în sistemul informatic şi numai de c ătre 
operatorii economici înregistra ţi. 
 
    ART. 61  
    În cazul prev ăzut la art. 58 alin. (2), operatorii economici 
vor depune oferta şi documentele înso ţitoare ale acesteia la 
adresa prev ăzut ă în anun ţul de participare pân ă la data şi ora-
limit ă de depunere a ofertelor. 
 
    ART. 62  
    (1) În cazul în care, în scopul verific ării conformit ăţii 
propunerii tehnice cu cerin ţele caietului de sarcini sau în 
scopul verific ării propunerii financiare, autoritatea 
contractant ă solicit ă prezentarea anumitor 
clarific ări/complet ări, atât solicitarea, cât şi r ăspunsul 
ofertantului se transmit în SEAP în format electron ic, semnate 
cu semn ătur ă electronic ă extins ă, bazat ă pe un certificat 
calificat, eliberat de un furnizor de servicii de c ertificare 
acreditat. 
    (2) În cazul prev ăzut la art. 58 alin. (2), autoritatea 
contractant ă transmite solicitarea de clarific ări/complet ări la 
adresa/num ărul de fax/adresa de e-mail men ţionate de ofertant. 
    (3) În situa ţia prev ăzut ă la alin. (2), ofertantul va 
transmite r ăspunsul s ău la adresa şi prin modalitatea prev ăzute 
în anun ţul de participare. 
 
    ART. 63  



    În cazul în care, din motive tehnice, nu este p osibil ă 
transmiterea anumitor documente în format electroni c prin 
intermediul SEAP, documentele respective se transmi t autorit ăţii 
contractante în forma şi utilizându-se modalitatea de comunicare 
solicitate de aceasta, cu respectarea prevederilor privind 
regulile de comunicare şi transmitere a datelor. 
 
    ART. 64  
    (1) În cazul prev ăzut la art. 58 alin. (2), autoritatea 
contractant ă are obliga ţia de a deschide ofertele la data, ora 
şi adresa indicate în anun ţul de participare, organizându-se în 
acest sens o şedin ţă de deschidere a ofertelor. 
    (2) Orice ofertant are dreptul de a participa l a şedin ţa de 
deschidere a ofertelor prev ăzut ă la alin. (1). 
    (3) În cadrul şedin ţei de deschidere a ofertelor nu este 
permis ă respingerea vreunei oferte, cu excep ţia celor pentru 
care nu a fost prezentat ă dovada constituirii garan ţiei de 
participare. 
    (4) Şedin ţa de deschidere se finalizeaz ă printr-un proces-
verbal semnat de membrii comisiei de evaluare şi de 
reprezentan ţii legali/împuternici ţi ai operatorilor economici 
prezen ţi la şedin ţă, în care se consemneaz ă modul de desf ăşurare 
a şedin ţei respective, aspectele formale constatate la 
deschiderea ofertelor, elementele principale ale fi ecărei 
oferte, inclusiv pre ţul, consemnându-se totodat ă lista 
documentelor depuse de fiecare operator economic în  parte. 
    (5) Autoritatea contractant ă are obliga ţia de a transmite un 
exemplar al procesului-verbal tuturor operatorilor economici 
participan ţi la procedura de atribuire, precum şi de a-l înc ărca 
în SEAP, în cel mult o zi lucr ătoare de la deschidere, 
indiferent dac ă ace ştia au fost sau nu prezen ţi la şedin ţa 
respectiv ă. 
    (6) Orice decizie cu privire la calificarea ofe rtan ţilor 
sau, dup ă caz, cu privire la evaluarea ofertelor se adopt ă de 
către comisia de evaluare în cadrul unor şedin ţe ulterioare 
şedin ţei de deschidere a ofertelor. 
    (7) Oferta depus ă dup ă data şi ora-limit ă de depunere a 
ofertelor sau la o alt ă adres ă decât cea precizat ă în anun ţul de 
participare se returneaz ă f ăr ă a fi deschis ă operatorului 
economic care a depus-o. 
 
    ART. 65  
    (1) Comisia de evaluare analizeaz ă DUAE în conformitate cu 
prevederile cuprinse în cap. IV sec ţiunea a 8-a din Lege . 
    (2) Comisia de evaluare are obliga ţia de a analiza şi de a 
verifica fiecare ofert ă atât din punctul de vedere al 
elementelor tehnice propuse, cât şi din punctul de vedere al 
aspectelor financiare pe care le implic ă. 



    (3) Abrogat. 
 (la 18-06-2018 Alineatul (3)  din  Articolul 65 , Paragraful 1 
, Sectiunea a 5-a , Capitolul III  a fost abrogat d e Punctul 45, 
Articolul V din HOT ĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 2018, publicat ă în 
MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 18 iunie 2018 )  
 
    (4) Abrogat. 
 (la 18-06-2018 Alineatul (4)  din  Articolul 65 , Paragraful 1 
, Sectiunea a 5-a , Capitolul III  a fost abrogat d e Punctul 45, 
Articolul V din HOT ĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 2018, publicat ă în 
MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 18 iunie 2018 )  
 
 
    ART. 66  
    (1) În situa ţia în care în urma demersurilor realizate de 
autoritatea contractant ă în baza art. 196 alin. (2) din Lege  
ofertantul clasat pe primul loc nu demonstreaz ă în mod 
corespunz ător îndeplinirea integral ă a tuturor criteriilor de 
calificare, autoritatea contractant ă solicit ă ofertantului 
clasat pe locul urm ător s ă depun ă toate documentele 
justificative ca dovad ă a informa ţiilor cuprinse în DUAE, în 
scopul verific ării îndeplinirii criteriilor de calificare. 
    (2)  În situa ţia prev ăzut ă la alin. (1), autoritatea 
contractant ă atribuie contractul de achizi ţie public ă/acordul-
cadru ofertantului clasat pe locul urm ător, dac ă acesta 
îndepline şte toate criteriile de calificare prev ăzute în anun ţul 
de participare/simplificat/ de concurs. 
 (la 18-06-2018 Alineatul (2) din Articolul 66 , Pa ragraful 1 , 
Sectiunea a 5-a , Capitolul III  a fost modificat d e Punctul 46, 
Articolul V din HOT ĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 2018, publicat ă în 
MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 18 iunie 2018 )  
 
    (3) Comisia de evaluare are obliga ţia elabor ării raportului 
procedurii de atribuire în conformitate cu art. 216 din Lege , 
care se aprob ă de c ătre conduc ătorul autorit ăţii contractante. 
    (4) Raportul procedurii se introduce în SEAP în  sec ţiunile 
specifice disponibile în sistemul informatic, semna t cu 
semnătur ă electronic ă extins ă, bazat ă pe un certificat 
calificat, eliberat de un furnizor de servicii de c ertificare 
acreditat. 
    (5) Dup ă aprobarea raportului procedurii de atribuire 
prev ăzut la alin. (3), autoritatea contractant ă are obliga ţia 
inform ării ofertan ţilor cu respectarea prevederilor cap. IV 
sec ţiunea a 13-a din Lege . 
 
  Licita ţia restrâns ă 
    ART. 67  



    (1) Autoritatea contractant ă aplic ă procedura de licita ţie 
restrâns ă prin mijloace electronice, completând în SEAP anun ţul 
de participare prev ăzut la art. 142 din Lege , situa ţie în care 
numai operatorii economici înregistra ţi în SEAP pot depune 
solicitare de participare. 
    (2) Prin excep ţie de la alin. (1), autoritatea contractant ă 
poate, dup ă publicarea anun ţului de participare, s ă 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 contractant ă solicit ă 
îndeplinirea de c ătre candida ţi a unor criterii de calificare, 
aceasta are obliga ţia de a introduce în SEAP informa ţii 
referitoare la forma şi condi ţiile în care se demonstreaz ă 
îndeplinirea de c ătre operatorii economici a acestor criterii. 
 (la 18-06-2018 Alineatul (1) din Articolul 68 , Pa ragraful 2 , 
Sectiunea a 5-a , Capitolul III  a fost modificat d e Punctul 47, 
Articolul V din HOT ĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 2018, publicat ă în 
MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 18 iunie 2018 )  
 
    (2) Autoritatea contractant ă nu are dreptul s ă solicite 
modificarea, iar operatorul SEAP nu are dreptul s ă modifice 
informa ţiile de natur ă s ă afecteze func ţionarea sistemului 
informatic şi/sau desf ăşurarea procedurii. 
    (3) În situa ţia în care se constat ă erori sau omisiuni cu 
privire la informa ţiile prev ăzute la alin. (2), autoritatea 
contractant ă are obliga ţia de a dispune anularea procedurii de 
atribuire, considerându-se, implicit, c ă se îndeplinesc 
condi ţiile prev ăzute la art. 212 alin. (1) lit. c) din Lege . 
 
    ART. 69  
    (1) Operatorul economic are obliga ţia de a transmite 
solicitarea de participare, inclusiv DUAE, în forma t electronic 
şi numai pân ă la data şi ora-limit ă de depunere a acestora, 
prev ăzute în anun ţul de participare. 
    (2) În cazul prev ăzut la art. 67 alin. (2), operatorii 
economici vor depune solicitarea de participare, in clusiv DUAE, 
la adresa şi pân ă la data şi ora-limit ă de depunere, prev ăzute 
în anun ţul de participare. 
    (3) Documentele prev ăzute la alin. (1) vor fi semnate cu 
semnătur ă electronic ă extins ă, bazat ă pe un certificat 
calificat, eliberat de un furnizor de servicii de c ertificare 
acreditat, şi înc ărcate în SEAP în sec ţiunile specifice 
disponibile în sistemul informatic şi numai de c ătre operatorii 
economici înregistra ţi. 
 



    ART. 70  
    (1)  În prima etap ă a licita ţiei restrânse, comisia de 
evaluare stabile şte candida ţii selecta ţi, utilizând, dac ă 
consider ă necesar, modalitatea de verificare prev ăzut ă la art. 
196 alin. (1) din Lege , aplicând în acest scop numai criteriile 
de selec ţie prev ăzute în anun ţul de participare/simplificat/de 
concurs şi respectând metodologia de punctare prev ăzut ă în 
anun ţul de participare/simplificat/de concurs. 
 (la 18-06-2018 Alineatul (1) din Articolul 70 , Pa ragraful 2 , 
Sectiunea a 5-a , Capitolul III  a fost modificat d e Punctul 48, 
Articolul V din HOT ĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 2018, publicat ă în 
MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 18 iunie 2018 )  
 
    (2) În procesul de evaluare a solicit ărilor de participare, 
dispozi ţiile art. 215 alin. (6) din Lege  se aplic ă în mod 
corespunz ător. 
    (3) Dup ă ce a finalizat selec ţia candida ţilor, comisia de 
evaluare are obliga ţia de a elabora un raport intermediar, care 
se aprob ă de c ătre conduc ătorul autorit ăţii contractante. 
    (4) Raportul prev ăzut la alin. (3) se introduce în SEAP în 
sec ţiunile specifice disponibile în sistemul informatic , semnat 
cu semn ătur ă electronic ă extins ă, bazat ă pe un certificat 
calificat, eliberat de un furnizor de servicii de c ertificare 
acreditat. 
 
    ART. 71  
    Dup ă aprobarea raportului intermediar prev ăzut la art. 70 
alin. (3), autoritatea contractant ă are obliga ţia de a comunica 
candida ţilor rezultatul etapei de selec ţie. 
 
    ART. 72  
    (1) Invita ţia de participare la etapa a doua prev ăzut ă la 
art. 78 alin. (6) din Lege  se transmite prin SEAP şi trebuie s ă 
cuprind ă cel pu ţin urm ătoarele informa ţii: 
    a) referin ţe privind anun ţul de participare publicat; 
    b) data şi ora-limit ă stabilite pentru transmiterea 
ofertelor în SEAP. 
 
    (2) Sistemul informatic permite doar candida ţilor selecta ţi 
în etapa anterioar ă s ă depun ă oferte în cadrul etapei a doua a 
procedurii de licita ţie restrâns ă. 
    (3) În vederea respect ării prevederilor art. 78 alin. (9) 
din Lege , candida ţii selecta ţi nu au dreptul de a se asocia în 
scopul depunerii de ofert ă comun ă, iar autoritatea contractant ă 
nu are dreptul de a accepta o astfel de ofert ă. 
    (4)  În cadrul etapei a doua a procedurii de li cita ţie 
restrâns ă, ofertantul are obliga ţia de a transmite oferta în 
format electronic, în condi ţiile prev ăzute la art. 60 alin. (4) 



şi numai pân ă la data şi ora-limit ă de depunere a ofertelor 
prev ăzute în invita ţia de participare. Prevederile art. 61 se 
aplic ă în mod corespunz ător. 
 (la 18-06-2018 Alineatul (4) din Articolul 72 , Pa ragraful 2 , 
Sectiunea a 5-a , Capitolul III  a fost modificat d e Punctul 49, 
Articolul V din HOT ĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 2018, publicat ă în 
MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 18 iunie 2018 )  
 
    (5)  În cadrul procesului de evaluare a ofertel or 
prevederile art. 62-64, art. 65 alin. (2) şi art. 66 se aplic ă 
în mod corespunz ător. 
 
 (la 18-06-2018 Articolul 72  din  Paragraful 2 , S ectiunea a 5-
a , Capitolul III  a fost completat de Punctul 50, Articolul V 
din HOT ĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 2018, publicat ă în MONITORUL 
OFICIAL nr. 496 din 18 iunie 2018 )  
 
 
  Negocierea competitiv ă 
    ART. 73  
    Înainte de ini ţierea procedurii de negociere competitiv ă 
prin publicarea anun ţului de participare, autoritatea 
contractant ă are obliga ţia s ă verifice întrunirea condi ţiilor 
prev ăzute la art. 70 alin. (1) din Lege  şi s ă justifice 
încadrarea în una dintre situa ţiile respective. 
 
    ART. 74  
    (1) Operatorul economic are obliga ţia de a transmite 
solicitarea de participare, inclusiv DUAE, la adres a şi pân ă la 
data şi ora-limit ă de depunere a acestora, prev ăzute în anun ţul 
de participare. 
    (2) În cadrul primei etape a procedurii de nego ciere 
competitiv ă, prevederile art. 68-71 se aplic ă în mod 
corespunz ător. 
    (3) Invita ţia de participare la etapa a doua prev ăzut ă la 
art. 82 alin. (6) din Lege  trebuie s ă cuprind ă cel pu ţin 
următoarele informa ţii: 
    a) referin ţe privind anun ţul de participare publicat; 
    b) data şi ora-limit ă stabilite pentru depunerea ofertelor 
şi demararea negocierilor; 
    c) adresa la care se transmit ofertele; 
    d) adresa la care se deruleaz ă negocierile; 
    e) limba sau limbile în care se vor derula nego cierile. 
 
    (4) În vederea respect ării prevederilor art. 82 alin. (9) 
din Lege , candida ţii selecta ţi nu au dreptul de a se asocia în 
scopul depunerii de ofert ă ini ţial ă comun ă, iar autoritatea 
contractant ă nu are dreptul de a accepta o astfel de ofert ă. 



    (5)  În cadrul etapei a doua a procedurii de ne gociere 
competitiv ă, ofertantul are obliga ţia de a transmite oferta 
ini ţial ă în format electronic, în condi ţiile prev ăzute la art. 
60 alin. (4) şi numai pân ă la data şi ora-limit ă de depunere a 
ofertelor prev ăzute în invita ţia de participare. Prevederile 
art. 61 se aplic ă în mod corespunz ător. 
 (la 18-06-2018 Alineatul (5) din Articolul 74 , Pa ragraful 3 , 
Sectiunea a 5-a , Capitolul III  a fost modificat d e Punctul 51, 
Articolul V din HOT ĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 2018, publicat ă în 
MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 18 iunie 2018 )  
 
 
    ART. 75  
    (1) Autoritatea contractant ă are obliga ţia de a organiza în 
cadrul procedurii de negociere competitiv ă întâlniri cu fiecare 
ofertant, în cadrul c ărora se desf ăşoar ă negocieri cu privire la 
ofertele ini ţiale depuse de ace ştia în etapa a doua a 
procedurii. 
    (2) Negocierile se pot desf ăşura prin intermediul SEAP, 
printr-o modalitate securizat ă, accesibil ă doar ofertan ţilor 
r ămaşi în competi ţie, sau prin intermediul unei camere de date 
puse la dispozi ţie de autoritatea contractant ă sau de furnizorul 
de servicii de achizi ţie implicat în procedura de atribuire. 
    (3)  Scopul negocierilor este de a îmbun ăt ăţi ofertele 
ini ţial depuse de participan ţii la negocieri şi de adaptare a 
acestora la condi ţiile concrete în care se va derula contractul 
de achizi ţie public ă/acordul-cadru care urmeaz ă a fi atribuit. 
Negocierile pot viza orice elemente de natur ă financiar ă, 
tehnic ă sau contractual ă, cu condi ţia s ă nu se afecteze 
prevederile art. 85 alin. (2) din Lege , în sensul reducerii la 
un nivel inferior a cerin ţelor minime stabilite explicit de 
autoritatea contractant ă sau schimb ării modului în care s-au 
definit, în cadrul documenta ţiei de atribuire, criteriul de 
atribuire şi/sau factorii de evaluare. 
 (la 18-06-2018 Alineatul (3) din Articolul 75 , Pa ragraful 3 , 
Sectiunea a 5-a , Capitolul III  a fost modificat d e Punctul 52, 
Articolul V din HOT ĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 2018, publicat ă în 
MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 18 iunie 2018 )  
 
    (4) La sfâr şitul fiec ărei întâlniri de negocieri, comisia de 
evaluare are obliga ţia consemn ării aspectelor discutate şi 
convenite într-un proces-verbal de şedin ţă, care se semneaz ă de 
către to ţi participan ţii la negocieri. 
    (5)  În m ăsura în care a prev ăzut aceast ă posibilitate în 
anun ţul de participare, autoritatea contractant ă are dreptul de 
a derula negocierile în runde succesive, cu scopul de a reduce 
numărul de oferte care urmeaz ă s ă fie negociate. 



 (la 18-06-2018 Alineatul (5) din Articolul 75 , Pa ragraful 3 , 
Sectiunea a 5-a , Capitolul III  a fost modificat d e Punctul 52, 
Articolul V din HOT ĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 2018, publicat ă în 
MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 18 iunie 2018 )  
 
    (6) Negocierile în cadrul etapei a doua a proce durii de 
atribuire se deruleaz ă pân ă în momentul în care fiecare 
participant la negocieri declar ă c ă oferta pe care a prezentat-o 
nu mai poate fi îmbun ăt ăţit ă, fapt care se consemneaz ă explicit 
în procesul-verbal de şedin ţă. 
    (7) În cazul în care, pe parcursul negocierilor , comisia 
constat ă c ă nu se înregistreaz ă îmbun ăt ăţiri substan ţiale ale 
ofertei preliminare fa ţă de întâlnirile anterioare, aceasta are 
dreptul de a stabili o întâlnire final ă, cu fiecare participant 
în parte. În cadrul acestei întâlniri fiecare parti cipant are 
obliga ţia de a prezenta elementele finale ale propunerii s ale 
tehnice şi financiare, pentru care urmeaz ă s ă se aplice 
criteriul de atribuire. 
 
    ART. 76  
    (1) Dup ă ce a finalizat etapa a doua, comisia de evaluare 
are obliga ţia de a elabora un raport, care se aprob ă de c ătre 
conduc ătorul autorit ăţii contractante. 
    (2) Raportul prev ăzut la alin. (1) se introduce în SEAP în 
sec ţiunile specifice disponibile în sistemul informatic , semnat 
cu semn ătur ă electronic ă extins ă, bazat ă pe un certificat 
calificat, eliberat de un furnizor de servicii de c ertificare 
acreditat. 
    (3) Dup ă aprobarea raportului prev ăzut la alin. (1), 
autoritatea contractant ă are obliga ţia de a comunica 
ofertan ţilor rezultatul procedurii. 
 
  Dialogul competitiv 
    ART. 77  
    Înainte de ini ţierea procedurii de dialog competitiv prin 
publicarea anun ţului de participare, autoritatea contractant ă 
are obliga ţia de a verifica întrunirea condi ţiilor prev ăzute la 
art. 70 alin. (1) din Lege  şi s ă justifice încadrarea în una 
dintre situa ţiile respective. 
 
    ART. 78  
    (1) Operatorul economic are obliga ţia de a transmite 
solicitarea de participare, inclusiv DUAE, la adres a şi pân ă la 
data şi ora-limit ă de depunere a acestora, prev ăzute în anun ţul 
de participare. 
    (2) În cadrul primei etape a procedurii de dial og 
competitiv, prevederile art. 68-71 se aplic ă în mod 
corespunz ător. 



    (3) Invita ţia de participare prev ăzut ă la art. 88 alin. (6) 
din Lege  trebuie s ă cuprind ă cel pu ţin: 
    a) referin ţe privind anun ţul de participare publicat; 
    b) data şi ora stabilite pentru demararea dialogului; 
    c) adresa la care se deruleaz ă dialogul; 
    d) limba sau limbile în care se va derula dialo gul. 
 
 
    ART. 79  
    (1) Etapa a doua a procedurii de dialog competi tiv const ă în 
organizarea de întâlniri cu fiecare candidat select at, pe 
parcursul c ărora se deruleaz ă un dialog cu scopul identific ării 
solu ţiilor/op ţiunilor referitoare la aspectele tehnice, 
financiare, problemele legate de cadrul juridic şi orice alte 
elemente ale contractului de achizi ţie public ă/acordului-cadru 
care urmeaz ă s ă fie atribuit. 
    (2) La sfâr şitul fiec ărei întâlniri, comisia de evaluare are 
obliga ţia consemn ării problemelor discutate şi aspectelor 
convenite într-un proces-verbal de şedin ţă. 
    (3) Identificarea solu ţiilor/op ţiunilor se structureaz ă în 
func ţie de necesit ăţile, obiectivele şi constrângerile 
autorit ăţii contractante, astfel cum au fost acestea eviden ţiate 
în documenta ţia descriptiv ă. 
 
    ART. 80  
    (1) Dup ă finalizarea unei runde succesive de reducere a 
numărului de solu ţii, comisia de evaluare are obliga ţia de a 
elabora unui raport intermediar, care se aprob ă de c ătre 
conduc ătorul autorit ăţii contractante. 
    (2) Raportul prev ăzut la alin. (1) se introduce în SEAP în 
sec ţiunile specifice disponibile în sistemul informatic , semnat 
cu semn ătur ă electronic ă extins ă, bazat ă pe un certificat 
calificat, eliberat de un furnizor de servicii de c ertificare 
acreditat. 
    (3) Dup ă aprobarea raportului intermediar prev ăzut la alin. 
(1), autoritatea contractant ă are obliga ţia inform ării 
participan ţilor la dialog, cu respectarea prevederilor cap. IV 
sec ţiunea a 13-a din Lege . 
    (4) Urm ătoarea rund ă de dialog se deruleaz ă numai cu 
participan ţii r ămaşi în competi ţie dup ă finalizarea rundei 
succesive organizate anterior. 
    (5) Participan ţii r ămaşi în competi ţie în urma finaliz ării 
rundei succesive organizate anterior nu au dreptul ca, în cadrul 
rundelor urm ătoare sau atunci când depun oferta final ă, s ă 
modifice angajamentele asumate prin propunerile teh nice şi/sau 
financiare par ţiale pe care le-au prezentat decât în sensul 
îmbun ăt ăţirii acestora. 
 



    ART. 81  
    Etapa dialogului cu candida ţii selecta ţi se poate desf ăşura 
şi prin intermediul SEAP, printr-o modalitate securi zat ă, 
accesibil ă doar candida ţilor selecta ţi, sau prin intermediul 
unei camere de date puse la dispozi ţie de autoritatea 
contractant ă sau de furnizorul de servicii de achizi ţie implicat 
în procedura de atribuire. 
 
    ART. 82  
    În cazul în care etapa a doua a procedurii de d ialog 
competitiv nu se poate finaliza prin identificarea unei solu ţii 
viabile, autoritatea contractant ă are dreptul de a anula 
procedura de atribuire, considerându-se implicit în deplinirea 
condi ţiilor prev ăzute la art. 212 alin. (1) lit. a) din Lege . 
 
    ART. 83  
    (1) Invita ţia de participare la a treia etap ă a procedurii 
de dialog competitiv, prev ăzut ă la art. 88 alin. (10) din Lege , 
trebuie s ă cuprind ă cel pu ţin: 
    a) referin ţe privind anun ţul de participare publicat; 
    b) data şi ora stabilite pentru depunerea ofertelor finale; 
    c) adresa la care se depun ofertele finale; 
    d) limba sau limbile în care se vor elabora ofe rtele. 
 
    (2)  În cadrul etapei a treia a procedurii de d ialog 
competitiv, ofertantul are obliga ţia de a transmite oferta 
final ă în format electronic, în condi ţiile prev ăzute la art. 60 
alin. (4) şi numai pân ă la data şi ora-limit ă de depunere a 
ofertelor prev ăzute în invita ţia de participare. Prevederile 
art. 61 se aplic ă în mod corespunz ător. 
 (la 18-06-2018 Alineatul (2) din Articolul 83 , Pa ragraful 4 , 
Sectiunea a 5-a , Capitolul III  a fost modificat d e Punctul 53, 
Articolul V din HOT ĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 2018, publicat ă în 
MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 18 iunie 2018 )  
 
 
    ART. 84  
    În cadrul procesului de evaluare a ofertelor fi nale 
prevederile art. 62-64, art. 65 alin. (2) şi art. 66 se aplic ă 
în mod corespunz ător. 
 
 (la 18-06-2018 Articolul 84 din Paragraful 4 , Sec tiunea a 5-a 
, Capitolul III  a fost modificat de Punctul 54, Ar ticolul V din 
HOTĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 2018, publicat ă în MONITORUL 
OFICIAL nr. 496 din 18 iunie 2018 )  
 
  Parteneriatul pentru inovare 
    ART. 85  



    (1) Operatorul economic are obliga ţia de a transmite 
solicitarea de participare, inclusiv DUAE, la adres a şi pân ă la 
data şi ora-limit ă de depunere a acestora, prev ăzute în anun ţul 
de participare. 
    (2) În cadrul primei etape a procedurii de part eneriat 
pentru inovare, prevederile art. 68-71 se aplic ă în mod 
corespunz ător. 
    (3)  În cadrul etapei a doua a procedurii de pa rteneriat 
pentru inovare, prevederile art. 74 alin. (4) şi (5) se aplic ă 
în mod corespunz ător. 
 (la 18-06-2018 Alineatul (3) din Articolul 85 , Pa ragraful 5 , 
Sectiunea a 5-a , Capitolul III  a fost modificat d e Punctul 55, 
Articolul V din HOT ĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 2018, publicat ă în 
MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 18 iunie 2018 )  
 
    (4) Dup ă ce a finalizat etapa a doua, comisia de evaluare 
are obliga ţia de a elabora un raport intermediar, care se apro bă 
de c ătre conduc ătorul autorit ăţii contractante. 
    (5) Raportul prev ăzut la alin. (4) se introduce în SEAP în 
sec ţiunile specifice disponibile în sistemul informatic , semnat 
cu semn ătur ă electronic ă extins ă, bazat ă pe un certificat 
calificat, eliberat de un furnizor de servicii de c ertificare 
acreditat. 
 
    ART. 86  
    Dup ă aprobarea raportului intermediar prev ăzut la art. 85 
alin. (4), autoritatea contractant ă are obliga ţia de a comunica 
ofertan ţilor rezultatul etapei a doua. 
 
    ART. 87  
    Invita ţia de participare prev ăzut ă la art. 97 alin. (9) din 
Lege  trebuie s ă cuprind ă cel pu ţin: 
    a) referin ţe privind anun ţul de participare publicat; 
    b) data şi ora stabilite pentru demararea negocierilor; 
    c) adresa la care se deruleaz ă negocierile; 
    d) limba sau limbile în care se vor derula nego cierile. 
 
 
    ART. 88  
    (1) Autoritatea contractant ă are obliga ţia de a organiza, în 
cadrul etapei a treia a procedurii, întâlniri cu fi ecare 
ofertant în parte, în cadrul c ărora se desf ăşoar ă negocieri cu 
privire la ofertele ini ţiale depuse de ace ştia în etapa a doua. 
    (2) Scopul negocierilor este de îmbun ăt ăţire a ofertei 
ini ţiale depuse de participan ţii la negocieri şi de adaptare a 
acesteia la condi ţiile concrete în care se va derula contractul 
de achizi ţie public ă/acordul-cadru care urmeaz ă a fi atribuit. 



    (3) La sfâr şitul fiec ărei întâlniri de negociere, comisia de 
evaluare are obliga ţia consemn ării aspectelor discutate şi 
convenite într-un proces-verbal de şedin ţă, care se semneaz ă de 
către to ţi participan ţii la negocieri. 
 
    ART. 89  
    Etapa a treia a procedurii de atribuire se poat e desf ăşura 
şi prin intermediul SEAP, printr-o modalitate securi zat ă, 
accesibil ă doar ofertan ţilor r ămaşi în competi ţie în urma 
derul ării etapei a doua, sau prin intermediul unei camere  de 
date puse la dispozi ţie de autoritatea contractant ă sau de 
furnizorul de servicii de achizi ţie implicat în procedura de 
atribuire. 
 
    ART. 90  
    În m ăsura în care a prev ăzut aceast ă posibilitate în anun ţul 
de participare, autoritatea contractant ă are dreptul de a derula 
negocierile în runde succesive, cu scopul de a redu ce num ărul de 
oferte care urmeaz ă s ă fie negociate. 
 
 (la 18-06-2018 Articolul 90 din Paragraful 5 , Sec tiunea a 5-a 
, Capitolul III  a fost modificat de Punctul 56, Ar ticolul V din 
HOTĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 2018, publicat ă în MONITORUL 
OFICIAL nr. 496 din 18 iunie 2018 )  
 
    ART. 91  
    Negocierile în cadrul etapei a treia a procedur ii de 
atribuire se deruleaz ă pân ă în momentul în care fiecare 
participant la negocieri declar ă c ă oferta pe care a prezentat-o 
nu mai poate fi îmbun ăt ăţit ă, fapt care se consemneaz ă explicit 
în procesul-verbal de şedin ţă. 
 
    ART. 92  
    Dup ă evaluarea ofertelor finale, dispozi ţiile art. 66 alin. 
(3)-(5) se aplic ă în mod corespunz ător. 
 
  Negocierea f ăr ă publicare prealabil ă 
    ART. 93  
    Înainte de ini ţierea procedurii de negociere f ăr ă publicare 
prealabil ă, autoritatea contractant ă are obliga ţia de a verifica 
întrunirea condi ţiilor prev ăzute la art. 104 din Lege  şi s ă 
justifice încadrarea într-una dintre situa ţiile respective. 
 
    ART. 94  
    Ini ţierea procedurii de negociere f ăr ă publicare prealabil ă 
se realizeaz ă prin transmiterea unei invita ţii de participare la 
negocieri, înso ţit ă de documenta ţia de atribuire, c ătre unul 



sau, ori de câte ori este posibil, c ătre mai mul ţi operatori 
economici. 
 
  Concursul de solu ţii 
    ART. 95  
    Autoritatea contractant ă ini ţiaz ă concursul de solu ţii prin 
publicarea în SEAP a unui anun ţ de concurs, înso ţit de 
documenta ţia de concurs. 
 
    ART. 96  
    (1) Autoritatea contractant ă are obliga ţia de a preciza în 
cadrul documenta ţiei de concurs orice informa ţie, cerin ţă, 
regul ă sau criteriu, necesare pentru a asigura poten ţialilor 
participan ţi o informare complet ă şi corect ă cu privire la modul 
de organizare şi desf ăşurare a concursului de solu ţii. 
    (2) Documenta ţia de concurs trebuie s ă cuprind ă cel pu ţin 
următoarele informa ţii: 
    a) informa ţii generale privind autoritatea contractant ă; 
    b) instruc ţiuni privind date-limit ă care trebuie respectate 
şi formalit ăţi care trebuie îndeplinite în leg ătur ă cu 
participarea la concurs; 
    c) criteriile minime de calificare solicitate î n leg ătur ă cu 
participarea la concurs, precum şi documentele care urmeaz ă s ă 
fie prezentate de concuren ţi pentru dovedirea îndeplinirii 
criteriilor respective; 
    d) ansamblul cerin ţelor pe baza c ărora concuren ţii urmeaz ă 
să elaboreze şi s ă prezinte proiectele; 
    e) num ărul şi cuantumul premiilor care urmeaz ă s ă fie 
acordate, în cazul în care concursul este organizat  ca o 
procedur ă independent ă, precum şi modalitatea de acordare a 
acestora; 
    f) angajamentul autorit ăţii contractante de a încheia 
contractul de achizi ţie public ă de servicii cu câ ştig ătorul sau 
cu unul dintre câ ştig ătorii concursului respectiv, în cazul în 
care concursul este organizat ca parte a unei alte proceduri de 
atribuire a unui contract de achizi ţie public ă de servicii; 
    g) informa ţii detaliate şi complete privind 
criteriul/criteriile aplicat/aplicate pentru stabil irea 
proiectului/proiectelor câ ştig ător/ câ ştig ătoare. 
 
 
    ART. 97  
    (1) Autoritatea contractant ă nu are dreptul de a limita 
accesul participan ţilor la concursul de solu ţii: 
    a) prin referire la teritoriul sau la o parte d in teritoriul 
statului; 
    b) pe motiv c ă legisla ţia na ţional ă permite doar 
participarea persoanelor fizice sau persoanelor jur idice. 



 
    (2) Num ărul minim al participan ţilor indicat în anun ţul de 
concurs conform dispozi ţiilor art. 106 din Lege  trebuie s ă fie 
suficient pentru a asigura o concuren ţă real ă şi, în orice 
situa ţie, nu poate fi mai mic de trei. 
    (3) Atunci când selecteaz ă participan ţii la concurs 
autoritatea contractant ă are obliga ţia de a aplica numai 
criteriile de selec ţie prev ăzute în anun ţul de concurs. 
    (4) Autoritatea contractant ă are obliga ţia de a invita s ă 
depun ă proiecte doar participan ţii selecta ţi în conformitate cu 
dispozi ţiile alin. (3). 
    (5) În condi ţiile prevederilor Regulamentului CE nr. 
2.015/1986, în cazul în care num ărul de participan ţi care 
îndeplinesc criteriile de calificare şi selec ţie este mai mic 
decât num ărul minim indicat în anun ţul de concurs, autoritatea 
contractant ă are dreptul fie de a continua procedura de 
atribuire numai cu acel participant/acei participan ţi care 
îndepline şte/ îndeplinesc criteriile solicitate, fie de a anu la 
procedura. 
 
    ART. 98  
    (1) Autoritatea contractant ă stabile şte perioada minim ă 
cuprins ă între data transmiterii anun ţului de concurs şi data-
limit ă de depunere a proiectelor, astfel încât operatorii  
economici interesa ţi s ă beneficieze de un interval de timp 
adecvat şi suficient pentru elaborarea proiectelor. 
    (2) F ăr ă a aduce atingere dispozi ţiilor alin. (1), 
autoritatea contractant ă are obliga ţia de a transmite spre 
publicare anun ţul de concurs cu cel pu ţin 30 de zile înainte de 
data-limit ă de depunere a proiectelor. 
    (3) Autoritatea contractant ă are dreptul de a reduce cu 5 
zile perioada pentru depunerea proiectelor, prev ăzut ă la alin. 
(2), în cazul în care accept ă depunerea proiectelor prin 
mijloace electronice de comunicare. 
    (4) În situa ţia în care autoritatea contractant ă selecteaz ă 
participan ţii care depun proiecte în cadrul unui concurs de 
solu ţii, în conformitate cu art. 107 din Lege , perioada minim ă 
între data transmiterii anun ţului de concurs şi data-limit ă de 
depunere a documentului de interes, înso ţit de documentele care 
atest ă îndeplinirea criteriilor de calificare şi selec ţie 
prev ăzute în documenta ţia de concurs, este de 30 de zile. 
    (5) Dispozi ţiile alin. (3) sunt aplicabile în mod 
corespunz ător în cazul în care autoritatea contractant ă accept ă 
depunerea documentului de interes, înso ţit de documentele care 
atest ă îndeplinirea criteriilor de calificare şi selec ţie, prin 
mijloace electronice de comunicare. 
    (6) Abrogat. 



 (la 18-06-2018 Alineatul (6)  din  Articolul 98 , Paragraful 7 
, Sectiunea a 5-a , Capitolul III  a fost abrogat d e Punctul 57, 
Articolul V din HOT ĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 2018, publicat ă în 
MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 18 iunie 2018 )  
 
 
    ART. 99  
    (1) Autoritatea contractant ă are obliga ţia de a evalua 
proiectele prezentate în cadrul unui concurs de sol uţii în 
conformitate cu dispozi ţiile art. 108  şi 109 din Lege . 
    (2) În scopul evalu ării proiectelor prezentate într-un 
concurs de solu ţii, autoritatea contractant ă are obliga ţia de a 
numi un juriu format din cel pu ţin 3 membri, persoane fizice 
independente fa ţă de concuren ţi, cu preg ătire profesional ă şi 
experien ţă relevant ă în domeniu. 
    (3) Membrii juriului pot fi numi ţi din cadrul autorit ăţii 
contractante, dac ă este posibil, sau din afara acesteia. 
    (4) Juriul stabile şte clasamentul proiectelor pe baza 
criteriilor indicate în anun ţul de concurs şi/sau în 
documenta ţia de concurs. 
    (5) În situa ţia în care concursul de solu ţii este organizat 
cu premii sau pl ăţi acordate participan ţilor, autoritatea 
contractant ă acord ă participan ţilor premii sau pl ăţi în 
conformitate cu prevederile documenta ţiei de concurs, pe baza 
clasamentului proiectelor întocmit de juriu, în con formitate cu 
dispozi ţiile alin. (4). Premiile sau pl ăţile acordate 
participan ţilor se reflect ă ca o cheltuial ă de aceea şi natur ă cu 
achizi ţia sau vor fi reflectate în pozi ţie distinct ă în bugetul 
şi, respectiv, contul de execu ţie al autorit ăţii contractante. 
 
    ART. 100  
    Autoritatea contractant ă care a organizat un concurs de 
solu ţii transmite spre publicare în SEAP un anun ţ cu privire la 
rezultatele concursului. 
 
  Procedura simplificat ă 
    ART. 101  
    (1) Autoritatea contractant ă are dreptul de a aplica 
procedura simplificat ă în condi ţiile prev ăzute la art. 7 alin. 
(2) din Lege . 
    (2) Abrogat. 
 (la 18-06-2018 Alineatul (2)  din  Articolul 101 ,  Paragraful 8 
, Sectiunea a 5-a , Capitolul III  a fost abrogat d e Punctul 58, 
Articolul V din HOT ĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 2018, publicat ă în 
MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 18 iunie 2018 )  
 



    (3) Procedura simplificat ă se ini ţiaz ă prin publicarea în 
SEAP a unui anun ţ de participare simplificat, înso ţit de 
documenta ţia de atribuire aferent ă. 
    (4) Anun ţul de participare simplificat con ţine urm ătoarele 
informa ţii: 
    a) denumirea, adresa, num ărul de telefon şi de fax, adresa 
de e-mail ale autorit ăţii contractante; 
    b) tipul de contract şi, dac ă este cazul, se precizeaz ă dac ă 
urmeaz ă s ă fie încheiat un acord-cadru; 
    c) denumirea produselor/serviciilor/lucr ărilor care urmeaz ă 
să fie furnizate/prestate/executate şi codul/codurile CPV; 
    d) valoarea estimat ă; 
    e) cantitatea de produse care trebuie furnizat ă, dac ă este 
cazul; 
    f) sursa de finan ţare; 
    g) termenul-limit ă 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 să î şi 
menţin ă oferta valabil ă; 
    k) criteriul de atribuire a contractului de ach izi ţie 
public ă/ acordului-cadru. 
 
 
    ART. 102  
    Autoritatea contractant ă are obliga ţia de a stabili perioada 
de depunere a ofertelor sau a solicit ărilor de participare în 
func ţie de complexitatea contractului de achizi ţie 
public ă/acordului-cadru şi de cerin ţele specifice, astfel încât 
operatorii economici interesa ţi s ă beneficieze de un interval de 
timp adecvat şi suficient pentru elaborarea ofertelor şi pentru 
preg ătirea documentelor de calificare şi selec ţie, dac ă sunt 
solicitate prin documentele achizi ţiei. 
 
 (la 18-06-2018 Articolul 102 din Paragraful 8 , Se ctiunea a 5-a 
, Capitolul III  a fost modificat de Punctul 59, Ar ticolul V din 
HOTĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 2018, publicat ă în MONITORUL 
OFICIAL nr. 496 din 18 iunie 2018 )  
 
    ART. 103  
    (1)  Orice operator economic interesat are drep tul de a 
solicita clarific ări privind documenta ţia de atribuire, în 
termenul stabilit prin anun ţul de participare simplificat. 
 (la 18-06-2018 Alineatul (1) din Articolul 103 , P aragraful 8 , 
Sectiunea a 5-a , Capitolul III  a fost modificat d e Punctul 60, 
Articolul V din HOT ĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 2018, publicat ă în 
MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 18 iunie 2018 )  
 



    (2)  Autoritatea contractant ă are obliga ţia de a r ăspunde, 
în mod clar, complet şi f ăr ă ambiguit ăţi, pân ă la termenul 
stabilit în anun ţul de participare simplificat. 
 (la 18-06-2018 Alineatul (2) din Articolul 103 , P aragraful 8 , 
Sectiunea a 5-a , Capitolul III  a fost modificat d e Punctul 60, 
Articolul V din HOT ĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 2018, publicat ă în 
MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 18 iunie 2018 )  
 
    (3) Autoritatea contractant ă are obliga ţia de a publica în 
SEAP r ăspunsul la solicit ările de clarific ări f ăr ă a dezv ălui 
identitatea solicitan ţilor. 
    (4) Autoritatea contractant ă are dreptul de a prelungi prin 
publicarea unei anun ţ de tip erat ă în SEAP perioada stabilit ă 
conform art. 102 în cazul în care r ăspunsul la solicit ările de 
clarific ări modific ă documenta ţia de atribuire. 
 
    ART. 104  
    (1) Autoritatea contractant ă aplic ă procedura simplificat ă 
prin mijloace electronice, situa ţie în care numai operatorii 
economici înregistra ţi în SEAP pot depune ofert ă. 
    (2) Prin excep ţie de la prevederile alin. (1), autoritatea 
contractant ă nu utilizeaz ă mijloacele electronice pentru 
derularea procedurii de atribuire simplificate atun ci când 
aplic ă prevederile art. 113 alin. (4) lit. b) din Lege . 
    (3)  Prevederile paragrafelor 1-3 din prezenta sec ţiune se 
aplic ă în mod corespunz ător, în func ţie de forma de aplicare a 
procedurii simplificate. 
 (la 18-06-2018 Alineatul (3) din Articolul 104 , P aragraful 8 , 
Sectiunea a 5-a , Capitolul III  a fost modificat d e Punctul 61, 
Articolul V din HOT ĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 2018, publicat ă în 
MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 18 iunie 2018 )  
 
 
    ART. 105  
    În urma finaliz ării procedurii simplificate, autoritatea 
contractant ă are obliga ţia de a publica în SEAP un anun ţ de 
atribuire în termen de 15 zile de la data încheieri i 
contractului de achizi ţie public ă/acordului-cadru, precum şi 
orice modificare a contractului/acordului-cadru. 
 
    SEC ŢIUNEA a 6-a 
    Servicii sociale şi alte servicii specifice 
    ART. 106  
    (1) Anun ţurile prev ăzute la art. 111 alin. (1) din Lege , 
inclusiv anun ţurile corespunz ătoare tip erat ă, se transmit spre 
publicare de c ătre autoritatea contractant ă prin mijloace 
electronice şi se public ă în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene, cu respectarea formatelor standard stabil ite de 



Comisia European ă în temeiul dispozi ţiilor art. 51 din Directiva 
2014/24/UE  a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 
februarie 2014 privind achizi ţiile publice şi de abrogare a 
Directivei 2004/18/CE . 
    (2) În situa ţia în care fac obiectul contractului serviciile 
sociale reglementate prin Legea asisten ţei sociale nr. 292/2011 , 
cu modific ările ulterioare, autoritatea contractant ă formuleaz ă 
criteriile de calitate prev ăzute la art. 111 alin. (4) din Lege  
în conformitate cu standardele minime de calitate î n baza c ărora 
a fost eliberat ă licen ţa de func ţionare şi, dup ă caz, în 
conformitate cu indicatorii de performan ţă prev ăzuţi la art. 15 
alin. (3) din Legea nr. 197/2012  privind asigurarea calit ăţii în 
domeniul serviciilor sociale, cu modific ările şi complet ările 
ulterioare. 
    (3) Criteriile de durabilitate a serviciilor so ciale 
prev ăzute la art. 111 alin. (4) din Lege  pot avea în vedere: 
asigurarea continuit ăţii, efectele pe termen lung ale 
serviciilor sociale asupra beneficiarilor, familiei , 
comunit ăţii, implementarea principiului proximit ăţii în 
organizarea/acordarea serviciilor sociale, capacita tea de 
autosus ţinere a acestora, solu ţii inovatoare, inclusiv prin 
valorificarea poten ţialului beneficiarilor şi/sau membrilor 
comunit ăţii de a participa şi de a se implica în acordarea 
serviciilor şi altele asemenea. 
 
    SEC ŢIUNEA a 7-a 
    Instrumente şi tehnici specifice de atribuire a contractelor 
de achizi ţie public ă 
  Acordul-cadru 
    ART. 107  
    (1) Autoritatea contractant ă nu are dreptul de a utiliza în 
mod abuziv sau impropriu acordurile-cadru astfel în cât s ă 
împiedice, s ă restrâng ă sau s ă distorsioneze concuren ţa. 
    (2) În sensul dispozi ţiilor alin. (1), autoritatea 
contractant ă: 
    a) nu are dreptul de a încheia acorduri-cadru c u o durat ă 
mai mare de 4 ani decât în cazuri excep ţionale şi pe care le 
poate justifica în special prin obiectul specific a l 
contractelor subsecvente ce urmeaz ă s ă fie atribuite în baza 
acordului-cadru respectiv; 
    b) nu are dreptul de a atribui contracte subsec vente care au 
ca obiect presta ţii de alt ă natur ă decât cele stabilite prin 
acordul-cadru; 
    c) nu are dreptul de a încheia acorduri-cadru p e baza c ărora 
se pot atribui contracte subsecvente de tipuri sau natur ă 
diferite unele fa ţă de altele; 
    d) are dreptul de a încheia contracte subsecven te numai cu 
operatorul/operatorii economic/economici semnatar/s emnatari 



al/ai acordului-cadru şi numai pe baza regulilor şi condi ţiilor 
prev ăzute în respectivul acord; 
    e) nu are dreptul de a atribui contracte subsec vente în 
numele şi pentru o alt ă autoritate contractant ă care nu este 
parte în acordul-cadru respectiv decât în cazul în care are 
calitatea de unitate de achizi ţie centralizat ă; 
    f) are obliga ţia de a impune criterii minime de calificare 
care s ă se raporteze cel mult la valoarea estimat ă a celui mai 
mare contract subsecvent care se anticipeaz ă a fi atribuit pe 
durata acordului-cadru sau, dup ă caz, la valoarea maxim ă 
anticipat ă a contractelor subsecvente ce urmeaz ă s ă se execute 
în acela şi timp; 
 (la 18-06-2018 Litera f) din Alineatul (2) , Artic olul 107 , 
Paragraful 1 , Sectiunea a 7-a , Capitolul III  a f ost 
modificat ă de Punctul 62, Articolul V din HOT ĂRÂREA nr. 419 din 
8 iunie 2018, publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 18 
iunie 2018 )  
 
 
    (3) Autoritatea contractant ă are dreptul de a încheia 
contracte subsecvente numai în perioada de valabili tate a 
acordului-cadru. 
    (4) Durata contractelor subsecvente încheiate î n 
conformitate cu alin. (3) poate dep ăşi durata de valabilitate a 
acordului-cadru. 
 
    ART. 108  
    (1) Prin încheierea unui acord-cadru, autoritat ea 
contractant ă î şi asum ă fa ţă de operatorul/operatorii 
economic/economici care este/sunt parte a acordului  respectiv 
următoarele obliga ţii principale: 
    a) s ă nu încheie cu alt operator economic, pe durata 
acordului-cadru, un contract având ca obiect achizi ţionarea 
produselor/serviciilor/lucr ărilor care fac obiectul acordului-
cadru respectiv, în situa ţia în care cantit ăţile maxime estimate 
nu au fost consumate sau o eventual ă dep ăşire a acestora nu 
reprezint ă o modificare substan ţial ă în condi ţiile art. 221 
alin. (7) din Lege ; 
 (la 18-06-2018 Litera a) din Alineatul (1) , Artic olul 108 , 
Paragraful 1 , Sectiunea a 7-a , Capitolul III  a f ost 
modificat ă de Punctul 63, Articolul V din HOT ĂRÂREA nr. 419 din 
8 iunie 2018, publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 18 
iunie 2018 )  
 
    b) s ă atribuie contracte operatorului/operatorilor 
economic/economici semnatar/semnatari, ori de câte ori 
inten ţioneaz ă s ă achizi ţioneze produsele/serviciile/lucr ările 



care au f ăcut obiectul acordului-cadru respectiv, respectând 
condi ţiile esen ţiale stabilite la încheierea acestuia. 
 
    (2) Prin excep ţie de la dispozi ţiile alin. (1) lit. a), 
autoritatea contractant ă are dreptul s ă încheie cu alt operator 
economic un contract de achizi ţie public ă având ca obiect 
achizi ţionarea acelora şi produse/servicii/lucr ări 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 r ăspunde solicit ărilor 
autorit ăţii contractante. 
    (3) Solicitarea autorit ăţii contractante adresat ă 
operatorului economic pentru a furniza/presta/execu ta se 
materializeaz ă prin încheierea unui contract subsecvent 
acordului-cadru. 
 
    ART. 109  
    (1) Acordul-cadru trebuie s ă prevad ă, pentru contractele 
subsecvente care urmeaz ă s ă fie atribuite, elementele/condi ţiile 
considerate esen ţiale, care se refer ă la: 
    a) obliga ţiile pe care operatorul/operatorii 
economic/economici şi le-a/le-au asumat prin propunerea tehnic ă 
prezentat ă în cursul procedurii de atribuire, în special în c eea 
ce prive şte caracteristicile tehnice - func ţionale şi de 
performan ţă - ale produselor care urmeaz ă s ă fie furnizate, 
descrierea serviciilor care urmeaz ă s ă fie prestate şi nivelul 
calitativ al acestora, descrierea lucr ărilor care urmeaz ă s ă fie 
executate şi nivelul calitativ al acestora, duratele/termenele  
de livrare, de prestare sau de execu ţie începând din momentul 
încheierii contractului, garan ţiile acordate, orice alte 
elemente care au fost luate în considerare în proce sul de 
analiz ă şi evaluare a propunerilor tehnice; 
    b) pre ţul/tariful unitar sau pre ţurile/tarifele unitare, 
alte angajamente financiare sau comerciale, pe care  
operatorul/operatorii economic/economici le-a/le-au  prev ăzut în 
propunerea financiar ă; 
    c) condi ţii specifice, coeficien ţi de ajustare şi formule de 
ajustare a pre ţurilor, dup ă caz; 
    d) orice alte elemente/clauze pe care autoritat ea 
contractant ă le consider ă necesare. 
 
    (2) În cazul în care acordul-cadru este încheia t cu mai 
mul ţi operatori economici, iar contractele subsecvente urmeaz ă 
să fie atribuite prin reluarea competi ţiei, acordul-cadru 
trebuie s ă prevad ă: 
    a) elementele/condi ţiile care r ămân neschimbabile pe 
întreaga durat ă a respectivului acord; 



    b) num ărul maxim de operatori economici cu care se încheie  
acordul-cadru, conform celor precizate în cadrul an unţului de 
participare; 
    c) elementele/condi ţiile care vor face obiectul relu ării 
competi ţiei pentru atribuirea contractelor subsecvente. 
 
 
    ART. 110  
    (1) În condi ţiile art. 118 din Lege , în cazul în care 
acordul-cadru este încheiat cu mai mul ţi operatori economici, 
iar contractele subsecvente urmeaz ă s ă fie atribuite prin 
reluarea competi ţiei, autoritatea contractant ă are obliga ţia, 
ori de câte ori decide achizi ţionarea 
produselor/serviciilor/lucr ărilor care fac obiectul acordului 
respectiv, s ă transmit ă concomitent o invita ţie de participare 
la reofertare c ătre to ţi operatorii economici semnatari ai 
acordului-cadru. 
    (2) Invita ţia la reofertare trebuie s ă con ţin ă cel pu ţin 
următoarele informa ţii: 
    a) cu privire la cantit ăţile şi elementele specifice care 
vor face obiectul contractului ce urmeaz ă s ă fie atribuit; 
    b) cu privire la elementele/condi ţiile care fac obiectul 
relu ării competi ţiei şi criteriul de atribuire/factorii de 
evaluare care urmeaz ă s ă fie aplica ţi pentru stabilirea 
operatorului economic c ăruia îi va fi atribuit contractul, 
astfel cum s-a prev ăzut în documenta ţia de atribuire elaborat ă 
pentru încheierea acordului-cadru; 
    c) cu privire la modul în care se depune/transm ite noua 
ofert ă şi data-limit ă pân ă la care operatorii economici au 
dreptul de a depune/transmite noua ofert ă. 
 
    (3)  Elementele care pot face obiectul reofert ării se pot 
referi la pre ţ, termene de livrare/prestare/execu ţie, 
caracteristici tehnice, nivel calitativ şi de performan ţă, în 
măsura în care au fost prev ăzute în documenta ţia de atribuire. 
 (la 18-06-2018 Alineatul (3) din Articolul 110 , P aragraful 1 , 
Sectiunea a 7-a , Capitolul III  a fost modificat d e Punctul 64, 
Articolul V din HOT ĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 2018, publicat ă în 
MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 18 iunie 2018 )  
 
    (4) Data-limit ă pân ă la care operatorii economici au dreptul 
să depun ă/transmit ă noua ofert ă se stabile şte de autoritatea 
contractant ă, care are, în acest sens, obliga ţia de a ţine cont 
de aspecte precum complexitatea obiectului viitorul ui contract 
şi asigurarea unei perioade rezonabile pentru elabor area noii 
oferte şi transmiterea acesteia; autoritatea contractant ă poate 
să consulte operatorii economici cu privire la posibi litatea 



acestora de a elabora noile oferte într-o perioad ă cât mai 
scurt ă de timp. 
    (5) Operatorii economici au dreptul ca în proce sul de 
reofertare s ă modifice elementele/condi ţiile care fac obiectul 
relu ării competi ţiei numai în sensul îmbun ăt ăţirii acestora şi 
f ăr ă s ă afecteze elementele/condi ţiile stabilite. 
    (6) În cazul în care a fost prev ăzut ă posibilitatea de 
ajustare a pre ţului, îmbun ăt ăţirea acestui element se raporteaz ă 
la valoarea actualizat ă care se ob ţine în urma aplic ării 
coeficien ţilor de ajustare. 
    (7) În cazul în care, în urma reofert ării, autoritatea 
contractant ă nu ob ţine îmbun ăt ăţiri ale elementelor/condi ţiilor 
care fac obiectul relu ării competi ţiei, aceasta are obliga ţia de 
a atribui contractul ofertantului clasat pe primul loc în cadrul 
procedurii aplicate pentru încheierea acordului-cad ru, prin 
luarea în considerare a condi ţiilor şi elementelor prev ăzute în 
oferta ini ţial ă a acestuia actualizat ă. 
 
    ART. 111  
    (1) În cazul în care operatorul economic c ăruia autoritatea 
contractant ă îi transmite o solicitare pentru încheierea unui 
contract subsecvent nu are capacitatea de a r ăspunde acestei 
solicit ări deoarece cantitatea care face obiectul contractu lui 
depăşeşte cantitatea estimat ă, autoritatea contractant ă are 
dreptul de a ini ţia o nou ă procedur ă de atribuire pentru 
achizi ţionarea diferen ţei care nu poate fi acoperit ă de 
respectivul operator economic, numai în cazul în ca re: 
    a) acordul-cadru este încheiat doar cu operator ul economic 
respectiv; sau 
    b) de şi acordul-cadru este încheiat şi cu al ţi operatori 
economici, nici ace ştia, la rândul lor, nu au capacitatea de a 
acoperi diferen ţa respectiv ă. 
 
    (2) În cazul în care operatorul economic c ăruia autoritatea 
contractant ă îi transmite o solicitare pentru încheierea unui 
contract subsecvent nu are capacitatea de a r ăspunde acestei 
solicit ări din propria sa culp ă, autoritatea contractant ă are 
dreptul de a ini ţia o nou ă procedur ă de atribuire pentru 
achizi ţionarea întregii cantit ăţi necesare, numai în cazul în 
care: 
    a) acordul-cadru este încheiat doar cu operator ul economic 
respectiv; sau 
    b) de şi acordul-cadru este încheiat şi cu al ţi operatori 
economici, nici ace ştia, la rândul lor, nu au capacitatea de a 
r ăspunde solicit ării respective. 
 



    (3) Operatorul economic în culp ă va suferi consecin ţele 
prev ăzute în acordul-cadru pentru neîndeplinirea obliga ţiilor în 
sarcina sa. 
 
  Sistemul dinamic de achizi ţii 
    ART. 112  
    (1) Autoritatea contractant ă are dreptul de a utiliza un 
sistem dinamic de achizi ţii prin intermediul SEAP, pentru 
achizi ţii de uz curent, ale c ăror caracteristici general 
disponibile pe pia ţă satisfac necesit ăţile autorit ăţii 
contractante. 
    (2) Autoritatea contractant ă nu are dreptul de a utiliza în 
mod abuziv sau impropriu sistemul dinamic de achizi ţii 
 
    ART. 113  
    (1) Toate comunic ările în cadrul unui sistem dinamic de 
achizi ţii se realizeaz ă exclusiv prin mijloace electronice. 
    (2) Abrogat. 
 (la 18-06-2018 Alineatul (2)  din  Articolul 113 ,  Paragraful 2 
, Sectiunea a 7-a , Capitolul III  a fost abrogat d e Punctul 65, 
Articolul V din HOT ĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 2018, publicat ă în 
MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 18 iunie 2018 )  
 
 
  Licita ţia electronic ă 
    ART. 114  
    Categoriile de contracte pentru a c ăror atribuire nu poate 
fi utilizat ă licita ţia electronic ă sunt prev ăzute în anexa care 
face parte integrant ă din prezentele norme metodologice. 
 
    ART. 115  
    Autoritatea contractant ă nu are dreptul de a utiliza în mod 
abuziv sau impropriu licita ţia electronic ă astfel încât: 
    a) s ă împiedice, s ă restrâng ă sau s ă distorsioneze 
concuren ţa; 
    b) s ă modifice obiectul contractului de achizi ţie 
public ă/acordului-cadru, astfel cum a fost acesta prev ăzut în 
anun ţul de participare şi în documenta ţia de atribuire. 
 
 
    ART. 116  
    (1) În cazul în care licita ţia electronic ă reprezint ă etapa 
final ă a unei proceduri de atribuire care a fost aplicat ă prin 
utilizarea integral ă a mijloacelor electronice, aceasta poate fi 
ini ţiat ă de autoritatea contractant ă numai dup ă transmiterea de 
către SEAP a clasamentului ofertan ţilor ale c ăror oferte au fost 
considerate admisibile. 



    (2) În cazul în care licita ţia electronic ă reprezint ă etapa 
final ă a unei proceduri de atribuire care a fost aplicat ă prin 
utilizarea par ţial ă a mijloacelor electronice sau la reluarea 
competi ţiei dintre operatorii economici care au semnat un a cord-
cadru, aceasta poate fi ini ţiat ă numai dup ă introducerea de 
către autoritatea contractant ă în SEAP a informa ţiilor 
solicitate în mod automat de sistemul informatic. 
 
    ART. 117  
    Licita ţia electronic ă se poate organiza numai în m ăsura în 
care facilit ăţile tehnice disponibile în cadrul SEAP permit 
aplicarea algoritmului de calcul stabilit de autori tatea 
contractant ă. 
 
    ART. 118  
    Autoritatea contractant ă are obliga ţia de a introduce în 
SEAP informa ţii cu privire la num ărul de runde ale licita ţiei 
electronice pe care le organizeaz ă, calendarul de desf ăşurare a 
acestora, precum şi elementele ofertei care urmeaz ă s ă fac ă 
obiectul procesului repetitiv de ofertare. 
 
    ART. 119  
    (1) Durata unei runde de licita ţie electronic ă se stabile şte 
în zile şi este de minimum o zi, iar între runde trebuie s ă 
existe intervale stabilite în zile, a c ăror durat ă minim ă este 
de o zi. 
    (2) Dac ă pe parcursul unei runde de licita ţie electronic ă nu 
se mai introduc pre ţuri şi/sau valori noi ale elementelor care 
fac obiectul procesului repetitiv de ofertare, auto ritatea 
contractant ă are dreptul de a decide cu privire la finalizarea 
licita ţiei electronice f ăr ă a mai organiza rundele urm ătoare. 
 
    ART. 120  
    La licita ţia electronic ă au dreptul s ă participe doar 
operatorii economici înregistra ţi în SEAP şi c ărora le-au fost 
transmise invita ţii de participare la aceast ă faz ă de c ătre 
autoritatea contractant ă. 
 
    ART. 121  
    (1) În orice moment pe parcursul desf ăşur ării licita ţiei 
electronice, sistemul informatic pune la dispozi ţia 
participan ţilor la procesul repetitiv de ofertare informa ţii 
necesare acestora pentru a- şi determina pozi ţia pe care o ocup ă 
în clasament. 
    (2)  Sistemul informatic pune la dispozi ţia participan ţilor 
la procesul repetitiv de ofertare informa ţii referitoare la 
pre ţuri sau valori noi prezentate în cadrul licita ţiei 
electronice, precum şi num ărul participan ţilor la licita ţia 



electronic ă respectiv ă, în cazul în care autoritatea 
contractant ă a prev ăzut la ini ţierea acestei etape procedurale 
posibilitatea comunic ării acestor informa ţii. 
 (la 18-06-2018 Alineatul (2) din Articolul 121 , P aragraful 3 , 
Sectiunea a 7-a , Capitolul III  a fost modificat d e Punctul 66, 
Articolul V din HOT ĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 2018, publicat ă în 
MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 18 iunie 2018 )  
 
    (3) Pe parcursul licita ţiilor electronice, sistemul 
informatic nu va dezv ălui identitatea ofertan ţilor participan ţi. 
    (4)  Ofertele depuse în cadrul licita ţiei electronice de 
către ofertan ţii participan ţi nu pot decât s ă îmbun ăt ăţeasc ă 
ofertele depuse anterior organiz ării acestei etape procedurale. 
 (la 18-06-2018 Alineatul (4) din Articolul 121 , P aragraful 3 , 
Sectiunea a 7-a , Capitolul III  a fost modificat d e Punctul 66, 
Articolul V din HOT ĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 2018, publicat ă în 
MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 18 iunie 2018 )  
 
 
    ART. 122  
    (1)  La momentul finaliz ării licita ţiei electronice, 
sistemul informatic va pune la dispozi ţia autorit ăţii 
contractante clasamentul rezultat, determinat prin luarea în 
considerare a ofertelor finale introduse de ofertan ţii 
participan ţi şi pe baza criteriului de atribuire specificat în 
anun ţul de participare. 
 (la 18-06-2018 Alineatul (1) din Articolul 122 , P aragraful 3 , 
Sectiunea a 7-a , Capitolul III  a fost modificat d e Punctul 67, 
Articolul V din HOT ĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 2018, publicat ă în 
MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 18 iunie 2018 )  
 
    (2) Cu privire la pre ţul final rezultat în urma licita ţiei 
electronice nu se mai pot cere clarific ări decât cu privire la 
justificarea pre ţului neobi şnuit de sc ăzut ofertat, f ăr ă a se 
permite îns ă modificarea acestuia. 
    (3)  În cazul în care ofertantul declarat admis  şi 
înregistrat în SEAP nu modific ă în cadrul fazei de licita ţie 
electronic ă elementele ofertei care fac obiectul procesului 
repetitiv, la stabilirea clasamentului final este l uat ă în 
considerare oferta depus ă de c ătre acesta anterior, introdus ă în 
prealabil în SEAP. 
 (la 18-06-2018 Alineatul (3) din Articolul 122 , P aragraful 3 , 
Sectiunea a 7-a , Capitolul III  a fost modificat d e Punctul 67, 
Articolul V din HOT ĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 2018, publicat ă în 
MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 18 iunie 2018 )  
 
 
    SEC ŢIUNEA a 8-a 



    Oferta şi documentele înso ţitoare 
    ART. 123  
    (1) Ofertantul elaboreaz ă oferta în conformitate cu 
prevederile documenta ţiei de atribuire şi indic ă, motivat, în 
cuprinsul acesteia care informa ţii din propunerea tehnic ă şi/sau 
din propunerea financiar ă sunt confiden ţiale, clasificate sau 
sunt protejate de un drept de proprietate intelectu al ă, în baza 
legisla ţiei aplicabile. 
    (2) Operatorul economic depune oferta, DUAE, do cumentele de 
calificare, r ăspunsurile la solicit ările de clarific ări numai 
prin mijloace electronice atunci când particip ă la o procedur ă 
de atribuire care se desf ăşoar ă prin intermediul SEAP. 
    (3) Documentele prev ăzute la alin. (2) se semneaz ă cu 
semnătur ă electronic ă extins ă, bazat ă pe un certificat 
calificat, eliberat de un furnizor de servicii de c ertificare 
acreditat, reprezentând documente originale. 
    (4) Prin excep ţie de la prevederile alin. (2), autoritatea 
contractant ă are dreptul s ă solicite în original orice document 
cu regim special a c ărui valabilitate este condi ţionat ă de 
prezentarea în aceast ă form ă. 
 
    ART. 124  
    (1) Oferta are caracter obligatoriu, din punctu l de vedere 
al con ţinutului, pe toat ă perioada de valabilitate stabilit ă de 
către autoritatea contractant ă şi asumat ă de ofertant. 
    (2) Perioada de valabilitate a ofertelor, prev ăzut ă în 
anun ţul/invita ţia de participare şi în documenta ţia de 
atribuire, trebuie s ă fie stabilit ă astfel încât s ă cuprind ă 
toate etapele pân ă la momentul încheierii 
contractului/acordului-cadru. 
    (3)  Atunci când stabile şte perioada de valabilitate a 
ofertelor, autoritatea contractant ă va lua în considerare 
estim ările privind perioada necesar ă pentru analiza şi evaluarea 
ofertelor, perioada necesar ă pentru verific ările legate de 
aceste activit ăţi, precum şi perioada legal ă prev ăzut ă pentru 
rezolvarea eventualelor contesta ţii. Autoritatea contractant ă 
are obliga ţia de a solicita prelungirea valabilit ăţii ofertelor, 
precum şi, dup ă caz, a garan ţiei de participare, în situa ţii 
excep ţionale care impun o astfel de prelungire. În cazul în care 
un operator economic nu se conformeaz ă acestei solicit ări, 
oferta sa va fi respins ă ca fiind inacceptabil ă. 
 (la 18-06-2018 Alineatul (3) din Articolul 124 , S ectiunea a 8-
a , Capitolul III  a fost modificat de Punctul 68, Articolul V 
din HOT ĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 2018, publicat ă în MONITORUL 
OFICIAL nr. 496 din 18 iunie 2018 )  
 
 
    ART. 125  



    Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv for ţa major ă sau 
cazul fortuit, cad în sarcina operatorului economic  care 
transmite respectiva ofert ă. 
 
    SEC ŢIUNEA a 9-a 
    Comisia de evaluare şi modul de lucru al acesteia 
    ART. 126  
    (1) Autoritatea contractant ă are obliga ţia de a desemna, 
pentru atribuirea contractelor de achizi ţie public ă/acordurilor-
cadru, persoane responsabile pentru evaluarea ofert elor şi, dup ă 
caz, a solicit ărilor de participare, care se constituie într-o 
comisie de evaluare. 
    (2)  În sensul prevederilor alin. (1), din cadr ul comisiei 
de evaluare pot face parte membri apar ţinând compartimentelor 
autorit ăţii contractante şi, dup ă caz, din cadrul entit ăţii 
finan ţatoare a contractului de achizi ţie public ă, dac ă 
autoritatea contractant ă transmite o solicitare motivat ă în 
acest sens. În cazul în care beneficiarul final al 
contractului/acordului-cadru  este o alt ă autoritate 
contractant ă, din cadrul comisiei de evaluare pot face parte 
membri apar ţinând atât autorit ăţii contractante care organizeaz ă 
procedura de atribuire, cât şi autorit ăţii contractante 
beneficiare. 
 (la 18-06-2018 Alineatul (2) din Articolul 126 , S ectiunea a 9-
a , Capitolul III  a fost modificat de Punctul 69, Articolul V 
din HOT ĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 2018, publicat ă în MONITORUL 
OFICIAL nr. 496 din 18 iunie 2018 )  
 
    (3)  În cazul în care evaluarea solicit ărilor de 
participare/ ofertelor necesit ă o expertiz ă aprofundat ă în 
domeniul achizi ţiilor publice ori de natur ă tehnic ă, financiar ă, 
juridic ă şi/sau privind aspectele contractuale specifice, 
autoritatea contractant ă poate desemna, pe lâng ă comisia de 
evaluare, speciali şti externi numi ţi exper ţi coopta ţi. 
 (la 18-06-2018 Alineatul (3) din Articolul 126 , S ectiunea a 9-
a , Capitolul III  a fost modificat de Punctul 69, Articolul V 
din HOT ĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 2018, publicat ă în MONITORUL 
OFICIAL nr. 496 din 18 iunie 2018 )  
 
    (4) Nominalizarea persoanelor care constituie c omisia de 
evaluare se poate realiza atât pentru atribuirea fi ecărui 
contract/acord-cadru în parte, cât şi pentru atribuirea mai 
multor contracte/acorduri-cadru, acest din urm ă caz aplicându-se 
când contractele respective sunt de complexitate re dus ă. 
    (5) În cazul procedurilor cu mai multe etape, n ominalizarea 
persoanelor care constituie comisia de evaluare se poate realiza 
atât pentru fiecare etap ă în parte, cât şi pentru toate etapele. 



    (6) Autoritatea contractant ă va numi o persoan ă responsabil ă 
cu aplicarea procedurii de atribuire din cadrul com partimentului 
intern specializat în domeniul achizi ţiilor. 
    (7) Pre şedintele comisiei de evaluare poate fi limitat numa i 
la aspectele de organizare şi reprezentare, în acest din urm ă 
caz neavând drept de vot. 
    (8) Persoanele care constituie comisia de evalu are nu 
trebuie s ă fie în rela ţii de subordonare ierarhic ă unele fa ţă de 
altele, în m ăsura în care structura organizatoric ă permite acest 
lucru. 
    (9) Autoritatea contractant ă are dreptul de a nominaliza 
membri de rezerv ă pentru membrii comisiei de evaluare. 
    (10) Autoritatea contractant ă are dreptul de a înlocui un 
membru al comisiei de evaluare cu un membru de reze rv ă numai 
dac ă persoana care urmeaz ă s ă fie înlocuit ă nu are 
posibilitatea, din motive obiective, de a- şi îndeplini 
atribu ţiile care rezult ă din calitatea de membru al comisiei de 
evaluare. 
    (11) Dup ă producerea înlocuirii prev ăzute la alin. (10), 
calitatea de membru al comisiei de evaluare este pr eluat ă de 
către membrul de rezerv ă, care î şi va exercita atribu ţiile 
aferente pân ă la finalizarea procedurii de atribuire. 
 
    ART. 127  
    (1)  În raport cu sarcinile şi responsabilit ăţile, comisia 
de evaluare are, în ansamblu, urm ătoarele atribu ţii: 
 (la 18-06-2018 Partea introductiv ă a Alineatului (1) din 
Articolul 127 , Sectiunea a 9-a , Capitolul III  a fost 
modificat ă de Punctul 70, Articolul V din HOT ĂRÂREA nr. 419 din 
8 iunie 2018, publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 18 
iunie 2018 )  
 
    a) deschiderea ofertelor şi, dup ă caz, a altor documente 
care înso ţesc oferta; 
    b) verificarea îndeplinirii criteriilor de cali ficare de 
către ofertan ţi/candida ţi; 
    c) realizarea selec ţiei candida ţilor, dac ă este cazul; 
    d) desf ăşurarea dialogului cu operatorii economici, în cazul  
aplic ării procedurii de dialog competitiv; 
    e) desf ăşurarea negocierilor cu operatorii economici, în 
cazul aplic ării procedurilor de negociere; 
    f) verificarea conformit ăţii propunerilor tehnice ale 
ofertan ţilor cu prevederile caietului de sarcini; 
    g) evaluarea propunerilor tehnice ale ofertan ţilor în 
conformitate cu criteriile de atribuire, dac ă este cazul; 
    h) verificarea propunerilor financiare prezenta te de 
ofertan ţi, inclusiv verificarea conformit ăţii cu propunerile 
tehnice, verificarea aritmetic ă, verificarea încadr ării în 



fondurile care pot fi disponibilizate pentru îndepl inirea 
contractului de achizi ţie public ă respectiv, precum şi, dac ă 
este cazul, verificarea încadr ării acestora în situa ţia 
prev ăzut ă la art. 210 din Lege ; 
    i) elaborarea solicit ărilor de clarific ări şi/sau complet ări 
necesare în vederea evalu ării solicit ărilor de participare 
şi/sau ofertelor; 
    j) stabilirea solicit ărilor de participare neadecvate, a 
ofertelor inacceptabile şi/sau neconforme, precum şi a motivelor 
care stau la baza încadr ării acestora în fiecare din aceste 
categorii; 
 (la 18-06-2018 Litera j) din Alineatul (1) , Artic olul 127 , 
Sectiunea a 9-a , Capitolul III  a fost modificat ă de Punctul 
70, Articolul V din HOT ĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 2018, 
publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 18 iunie 2018 )  
 
    k) stabilirea ofertelor admisibile; 
    l) aplicarea criteriului de atribuire şi a factorilor de 
evaluare, astfel cum a fost prev ăzut în anun ţul de 
participare/simplificat/de concurs; 
 (la 18-06-2018 Litera l) din Alineatul (1) , Artic olul 127 , 
Sectiunea a 9-a , Capitolul III  a fost modificat ă de Punctul 
70, Articolul V din HOT ĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 2018, 
publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 18 iunie 2018 )  
 
    m) stabilirea ofertei/ofertelor câ ştig ătoare sau, dup ă caz, 
formularea propunerii de anulare a procedurii; 
    n) elaborarea proceselor-verbale aferente fiec ărei şedin ţe, 
a rapoartelor intermediare aferente fiec ărei etape în cazul 
procedurilor cu mai multe etape şi a raportului procedurii de 
atribuire. 
    (2) Rapoartele intermediare şi raportul procedurii de 
atribuire se înainteaz ă de c ătre pre şedintele comisiei de 
evaluare conduc ătorului autorit ăţii contractante spre aprobare. 
    (3) În cazul în care nu aprob ă raportul procedurii, 
conduc ătorul autorit ăţii contractante va motiva în scris decizia 
sa şi poate, dup ă caz: 
    a) returna raportul, o singur ă dat ă, comisiei de evaluare 
spre corectare sau reevaluare par ţial ă; 
    b) solicita o reevaluare complet ă, caz în care o nou ă 
comisie de evaluare va fi numit ă. 
 
    (4) Abrogat. 
 (la 18-06-2018 Alineatul (4)  din  Articolul 127 ,  Sectiunea a 
9-a , Capitolul III  a fost abrogat de Litera b), A rticolul VIII 
din HOT ĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 2018, publicat ă în MONITORUL 
OFICIAL nr. 496 din 18 iunie 2018 )  
 



 
    ART. 128  
    (1) Exper ţii coopta ţi prev ăzuţi la art. 126 alin. (3) pot fi 
desemnaţi înc ă de la începutul procesului de evaluare sau pe 
parcursul acestui proces, în func ţie de problemele care ar putea 
impune expertiza acestora, scop în care în cadrul d eciziei de 
desemnare a exper ţilor coopta ţi se precizeaz ă atribu ţiile şi 
responsabilit ăţile specifice de ţinute pe parcursul procesului de 
evaluare. 
    (2) Propunerea privind cooptarea exper ţilor externi, 
respectiv necesitatea particip ării acestora la procesul de 
evaluare se justific ă şi se realizeaz ă prin raportare la 
atribu ţiile şi responsabilit ăţile ce sunt de ţinute/exercitate de 
către ace ştia în aplicarea prevederilor alin. (1). 
    (3) Exper ţii coopta ţi nu au drept de vot în cadrul comisiei 
de evaluare, îns ă în îndeplinirea atribu ţiilor ce le revin 
potrivit legii şi a mandatului primit în baza deciziei de 
desemnare, precum şi a competen ţelor personale, ace ştia 
procedeaz ă la întocmirea unor rapoarte de specialitate asupra  
cărora î şi exprim ă punctul de vedere, pe baza propriei expertize 
pe care o de ţin. 
    (4) În sensul prevederilor alin. (3), expertul cooptat este 
responsabil din punct de vedere profesional pentru acurate ţea şi 
realitatea informa ţiilor consemnate în cadrul raportului de 
specialitate. 
    (5) Raportul de specialitate prev ăzut la alin. (3) este 
destinat s ă faciliteze comisiei de evaluare adoptarea deciziil or 
în cadrul procesului de analiz ă a solicit ărilor de 
participare/ofertelor şi de stabilire a ofertei/ofertelor 
câştig ătoare. 
    (6) Membrii comisiei de evaluare care nu sunt d e acord cu 
raportul de specialitate al expertului cooptat prev ăzut la alin. 
(3) au obliga ţia de a- şi prezenta punctul de vedere în scris, 
elaborând în acest sens o not ă individual ă care devine anex ă la 
raportul procedurii de atribuire. În cadrul acestei  note se 
justific ă în mod documentat punctul de vedere al respectivil or 
membri la un nivel similar cu exigen ţele ce deriv ă din aplicarea 
prevederilor alin. (4). 
    (7) Raportul de specialitate se ata şeaz ă la raportul 
procedurii de atribuire şi devine parte a dosarului achizi ţiei 
publice. 
 
    ART. 129  
    (1) Pe parcursul desf ăşur ării procesului de evaluare, 
membrii comisiei de evaluare şi exper ţii coopta ţi au obliga ţia 
de a p ăstra confiden ţialitatea asupra con ţinutului 
ofertelor/solicit ărilor de participare, precum şi asupra 



oric ăror alte informa ţii prezentate de c ătre candida ţi/ofertan ţi 
în procedura de atribuire. 
    (2) Înc ălcarea angajamentelor referitoare la 
confiden ţialitate se sanc ţioneaz ă conform legii. 
    (3)  Cu excep ţia şedin ţei de deschidere a ofertelor la care 
au dreptul de a participa şi alte persoane, la întrunirile 
comisiei de evaluare au dreptul de a participa numa i membrii 
acesteia şi, dup ă caz, exper ţii coopta ţi, precum şi persoanele 
împuternicite de c ătre ANAP. 
 (la 18-06-2018 Alineatul (3) din Articolul 129 , S ectiunea a 9-
a , Capitolul III  a fost modificat de Punctul 71, Articolul V 
din HOT ĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 2018, publicat ă în MONITORUL 
OFICIAL nr. 496 din 18 iunie 2018 )  
 
    (4) Membrii comisiei de evaluare şi exper ţii externi 
coopta ţi au obliga ţia de a respecta regulile de evitare a 
conflictului de interese prev ăzute în cap. II sec ţiunea a 4-a 
din Lege . 
 
    ART. 130  
    (1) Comisia de evaluare şi exper ţii coopta ţi au obliga ţia de 
a semna pe propria r ăspundere o declara ţie de confiden ţialitate 
şi impar ţialitate prin care se angajeaz ă s ă respecte prevederile 
art. 129 şi prin care confirm ă c ă nu se afl ă într-o situa ţie 
care implic ă existen ţa unui conflict de interese. 
    (2) Declara ţia prev ăzut ă la alin. (1) trebuie semnat ă de 
membrii comisiei de evaluare înainte de preluarea a tribu ţiilor 
specifice, dup ă data şi ora-limit ă pentru depunerea 
solicit ărilor de participare/ofertelor, şi con ţine urm ătoarele 
date de identificare: 
    a) numele şi prenumele; 
    b) data şi locul na şterii; 
    c) domiciliul actual; 
    d) codul numeric personal. 
 
    (3) În cazul în care unul dintre membrii desemn aţi în 
comisia de evaluare sau unul dintre exper ţii coopta ţi constat ă 
că se afl ă într-o situa ţie de conflict de interese, atunci 
acesta are obliga ţia de a solicita de îndat ă înlocuirea sa din 
componenţa comisiei respective cu o alt ă persoan ă. 
    (4) Situa ţiile privind conflictul de interese pot fi 
sesizate autorit ăţii contractante şi de c ătre ter ţi. 
    (5) În cazul în care sunt sesizate astfel de si tua ţii, 
autoritatea contractant ă are obliga ţia de a verifica cele 
semnalate şi, dac ă este cazul, de a adopta m ăsurile necesare 
pentru evitarea/remedierea oric ăror aspecte care pot determina 
apari ţia 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 ave a în vedere 
calendarul estimativ de aplicare a procedurii de at ribuire şi 
perioada solicitat ă pentru valabilitatea ofertelor. 
    (2) Membrii comisiei de evaluare au dreptul de a analiza şi 
evalua documentele depuse de ofertan ţi/candida ţi individual 
şi/sau în şedin ţe comune. 
    (3) Deciziile comisiei de evaluare se iau cu vo tul a cel 
puţin 2/3 dintre membrii s ăi cu drept de vot. 
    (4) Fiecare decizie a comisiei de evaluare este  fundamentat ă 
prin identificarea elementelor concrete ale solicit ării de 
participare/ofertelor în raport cu cerin ţele definite prin 
documentele achizi ţiei şi prevederile legale. 
    (5) În cazul procesului de selec ţie a candida ţilor sau 
stabilirii ofertei câ ştig ătoare pe baz ă de punctaj, votul 
membrilor comisiei de evaluare se reflect ă prin punctajul 
individual acordat fiec ărei solicit ări de participare/oferte în 
parte. 
    (6) În cazul în care exist ă divergen ţe de p ăreri între 
membrii comisiei de evaluare sau când exist ă o diferen ţă 
considerabil ă între punctajele acordate de ace ştia, pre şedintele 
comisiei de evaluare va solicita reanalizarea punct elor de 
divergen ţă, în scopul finaliz ării în timp util a etapei de 
evaluare a ofertelor şi de stabilire a ofertei câ ştig ătoare. 
    (7) Procesul de reanalizare a punctelor de dive rgen ţă se 
consemneaz ă într-un proces-verbal, justificându-se opiniile 
contrare. 
    (8) În cazul în care, în situa ţia prev ăzut ă la alin. (6), 
comisia de evaluare nu ajunge la un acord dup ă reanalizarea 
punctelor de divergen ţă, decizia final ă se adopt ă cu votul 
majorit ăţii membrilor s ăi. 
    (9) Membrii comisiei de evaluare care nu sunt d e acord cu 
decizia adoptat ă potrivit dispozi ţiilor alin. (8) au obliga ţia 
de a- şi prezenta punctul de vedere în scris, elaborând în  acest 
sens o not ă individual ă care devine anex ă la raportul procedurii 
de atribuire în condi ţii similare precum cele stabilite prin 
dispozi ţiile art. 128 alin. (6). 
 
    SEC ŢIUNEA a 10-a 
    Procesul de verificare şi evaluare 
    ART. 132  
    (1) În cazul în care, în cadrul documenta ţiei de atribuire, 
a fost prev ăzut ă obliga ţia îndeplinirii unor criterii de 
calificare şi selec ţie formulate în baza criteriilor prev ăzute 
la cap. IV sec ţiunea a 6-a paragraful 1 din Lege , comisia de 
evaluare are obliga ţia verific ării modului de îndeplinire a 



acestora de c ătre fiecare ofertant/candidat în parte prin 
analizarea con ţinutului DUAE. 
    (2) Comisia de evaluare are obliga ţia solicit ării 
documentelor doveditoare privind îndeplinirea crite riilor de 
calificare ofertantului clasat pe primul loc în urm a aplic ării 
criteriului de atribuire. 
    (3)  În condi ţiile art. 215 alin. (4) din Lege , comisia de 
evaluare solicit ă clarific ări, în termen de o zi lucr ătoare de 
la data-limit ă de depunere a ofertelor, privind eventualele 
neconcordan ţe referitoare la îndeplinirea condi ţiilor de form ă 
ale garan ţiei de participare, precum şi la cuantumul sau 
valabilitatea acesteia, acordând ofertantului un te rmen de 3 
zile pentru a r ăspunde la solicitarea de clarificare, sub 
sanc ţiunea respingerii ofertei ca inacceptabil ă. 
 (la 18-06-2018 Alineatul (3) din Articolul 132 , S ectiunea a 
10-a , Capitolul III  a fost modificat de Punctul 7 2, Articolul 
V din HOT ĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 2018, publicat ă în MONITORUL 
OFICIAL nr. 496 din 18 iunie 2018 )  
 
 
    ART. 133  
    (1) Comisia de evaluare are obliga ţia de a analiza şi de a 
verifica fiecare ofert ă atât din punct de vedere al elementelor 
tehnice propuse, cât şi din punct de vedere al aspectelor 
financiare pe care le implic ă. 
    (2) Propunerea tehnic ă trebuie s ă corespund ă cerin ţelor 
minime prev ăzute în caietul de sarcini sau în documentul 
descriptiv. 
    (3)  Propunerea financiar ă trebuie s ă se încadreze în 
fondurile care pot fi disponibilizate pentru îndepl inirea 
contractului de achizi ţie public ă, respectiv s ă fie corelat ă cu 
elementele propunerii tehnice pentru a evita execut area 
defectuoas ă a contractului, s ă nu se afle în situa ţia prev ăzut ă 
la art. 210 din Lege  sau s ă nu reprezinte o abatere de la 
legisla ţia incident ă, alta decât cea în domeniul achizi ţiilor 
publice. 
 (la 18-06-2018 Alineatul (3) din Articolul 133 , S ectiunea a 
10-a , Capitolul III  a fost modificat de Punctul 7 3, Articolul 
V din HOT ĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 2018, publicat ă în MONITORUL 
OFICIAL nr. 496 din 18 iunie 2018 )  
 
 
    ART. 134  
    (1) Comisia de evaluare are obliga ţia de a stabili care sunt 
clarific ările şi complet ările formale sau de confirmare, 
necesare pentru evaluarea fiec ărei solicit ări de 
participare/oferte, precum şi perioada de timp acordat ă pentru 
transmiterea acestora, termenul-limit ă neputând fi stabilit 



decât la nivel de zile lucr ătoare, f ăr ă a fi precizat ă o or ă 
anume în cadrul acestuia. 
    (2) Comisia de evaluare, înainte de a lua o dec izie de 
respingere a candidaturii/ofertei în baza art. 137 alin. (2) 
lit. h), solicit ă clarific ări şi, dup ă caz, complet ări ale 
documentelor prezentate ini ţial de 
candidat/ofertant/subcontractant/ter ţ sus ţin ător cu privire la 
neîncadrarea în prevederile art. 60 alin. (1) lit. d)  şi e) din 
Lege . 
    (3)  Comisia de evaluare va stabili termenul-li mit ă în 
func ţie de volumul şi complexitatea clarific ărilor şi 
complet ărilor formale sau de confirmare necesare pentru 
evaluarea fiec ărei solicit ări de participare/oferte. Termenul 
astfel stabilit va fi, de regul ă, de minimum 1 zile lucr ătoare. 
 (la 18-06-2018 Alineatul (3) din Articolul 134 , S ectiunea a 
10-a , Capitolul III  a fost modificat de Punctul 7 4, Articolul 
V din HOT ĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 2018, publicat ă în MONITORUL 
OFICIAL nr. 496 din 18 iunie 2018 )  
 
    (4) Comunicarea transmis ă în sensul alin. (1) c ătre 
candidat/ofertant trebuie s ă fie clar ă şi s ă defineasc ă în mod 
explicit şi suficient de detaliat în ce const ă solicitarea 
comisiei de evaluare. 
    (5) În cazul în care comisia de evaluare solici t ă unui 
candidat/ofertant clarific ări şi, dup ă caz, complet ări ale 
documentelor prezentate de acesta în cadrul ofertei  sau 
solicit ării de participare, potrivit dispozi ţiilor art. 209 din 
Lege , iar candidatul/ofertantul nu transmite în termenu l 
precizat de comisia de evaluare clarific ările/complet ările 
solicitate sau clarific ările/complet ările transmise nu sunt 
concludente, oferta sa va fi considerat ă inacceptabil ă. 
    (6)  În cazul în care ofertantul modific ă prin r ăspunsurile 
pe care le prezint ă comisiei de evaluare potrivit dispozi ţiilor 
alin. (1) con ţinutul propunerii tehnice sau propunerii 
financiare, oferta sa va fi considerat ă inacceptabil ă. 
 (la 18-06-2018 Alineatul (6) din Articolul 134 , S ectiunea a 
10-a , Capitolul III  a fost modificat de Punctul 7 4, Articolul 
V din HOT ĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 2018, publicat ă în MONITORUL 
OFICIAL nr. 496 din 18 iunie 2018 )  
 
    (7)  Prin excep ţie de la dispozi ţiile alin. (6), oferta va 
fi considerat ă admisibil ă în m ăsura în care modific ările operate 
de ofertant în leg ătur ă cu propunerea sa tehnic ă se încadreaz ă 
în una din categoriile de mai jos: 
 (la 18-06-2018 Partea introductiv ă a Alineatului (7) din 
Articolul 134 , Sectiunea a 10-a , Capitolul III  a  fost 
modificat ă de Punctul 75, Articolul V din HOT ĂRÂREA nr. 419 din 



8 iunie 2018, publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 18 
iunie 2018 )  
 
    a) pot fi încadrate în categoria viciilor de fo rmă; sau 
    b) reprezint ă corect ări ale unor abateri tehnice minore, iar 
o eventual ă modificare a pre ţului total al ofertei, indus ă de 
aceste corect ări, nu ar fi condus la modificarea clasamentului 
ofertan ţilor participan ţi la procedura de atribuire. 
    (8) Sunt considerate abateri tehnice minore ace le 
omisiuni/abateri din propunerea tehnic ă 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 ă o abatere tehnic ă minor ă a ofertei ini ţiale în 
următoarele situa ţii: 
    a) cuantificarea teoretic ă în valoare monetar ă a respectivei 
abateri/omisiuni dep ăşeşte 1% din pre ţul total al ofertei; 
    b) cuantificarea teoretic ă în valoare monetar ă a respectivei 
abateri/omisiuni conduce la eludarea aplic ării acelor prevederi 
ale legii care instituie obliga ţii ale autorit ăţii contractante 
în raport cu anumite praguri valorice; 
    c) în urma corect ării respectivei abateri/omisiuni, se 
constat ă c ă s-ar schimba clasamentul ofertan ţilor; 
    d) modificarea ar presupune o diminuare calitat iv ă în 
compara ţie cu oferta ini ţial ă; 
    e) modificarea vizeaz ă o parte din ofert ă pentru care 
documenta ţia de atribuire a exclus în mod clar posibilitatea ca 
ofertan ţii s ă se abat ă de la cerin ţele exacte ale respectivei 
documenta ţii, iar oferta ini ţial ă nu a fost în conformitate cu 
aceste cerin ţe. 
 
    (10)  Prin excep ţie de la dispozi ţiile alin. (6) , oferta va 
fi considerat ă admisibil ă în m ăsura în care modific ările operate 
de ofertant, la solicitarea comisiei de evaluare, î n leg ătur ă cu 
propunerea sa financiar ă, reprezint ă erori aritmetice, respectiv 
aspecte care pot fi clarificate cu respectarea prin cipiilor 
prev ăzute la art. 2 alin. (2) din Lege , elementele propunerii 
financiare urmând a fi corectate, implicit al ături de pre ţul 
total al ofertei, prin refacerea calculelor aferent e. 
 (la 18-06-2018 Alineatul (10) din Articolul 134 , Sectiunea a 
10-a , Capitolul III  a fost modificat de Punctul 7 4, Articolul 
V din HOT ĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 2018, publicat ă în MONITORUL 
OFICIAL nr. 496 din 18 iunie 2018 )  
 
    (11)  În cazul în care ofertantul nu este de ac ord cu 
îndreptarea erorilor aritmetice oferta sa va fi con siderat ă 
inacceptabil ă. 



 (la 18-06-2018 Alineatul (11) din Articolul 134 , Sectiunea a 
10-a , Capitolul III  a fost modificat de Punctul 7 4, Articolul 
V din HOT ĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 2018, publicat ă în MONITORUL 
OFICIAL nr. 496 din 18 iunie 2018 )  
 
 
    ART. 135  
    (1) În condi ţiile art. 209 din Lege , comisia de evaluare are 
dreptul de a solicita ofertantului corectarea vicii lor de form ă 
cu privire la oferta acestuia. 
    (2)  În cazul în care ofertantul nu este de aco rd cu 
îndreptarea viciilor de form ă, în condi ţiile prev ăzute la alin. 
(1), oferta sa va fi considerat ă inacceptabil ă. 
 (la 18-06-2018 Alineatul (2) din Articolul 135 , S ectiunea a 
10-a , Capitolul III  a fost modificat de Punctul 7 6, Articolul 
V din HOT ĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 2018, publicat ă în MONITORUL 
OFICIAL nr. 496 din 18 iunie 2018 )  
 
    (3) În sensul dispozi ţiilor alin. (1), viciile de form ă 
reprezint ă acele erori sau omisiuni din cadrul unui document a 
căror corectare/completare este sus ţinut ă în mod neechivoc de 
sensul şi de con ţinutul altor informa ţii existente ini ţial în 
alte documente prezentate de ofertant sau a c ăror 
corectare/completare are rol de clarificare sau de confirmare, 
nefiind susceptibile de a produce un avantaj incore ct în raport 
cu ceilal ţi participan ţi la procedura de atribuire. 
 
    ART. 136  
    (1) În situa ţia în care comisia de evaluare constat ă c ă 
elemente de pre ţ ale unei oferte sunt aparent neobi şnuit de 
sc ăzute, prin raportare la pre ţurile pie ţei, utilizându-se ca 
referin ţa în acest sens informa ţii cum ar fi buletine 
statistice, sau cota ţii ale burselor de m ărfuri, comisia de 
evaluare va solicita ofertantului care a depus ofer ta în cauz ă 
explica ţii cu privire la posibilitate îndeplinirii contract ului 
în condi ţiile de calitate impuse prin documenta ţia de atribuire. 
    (2) Explica ţiile aduse de ofertant conform prevederilor 
alin. (1) vor fi înso ţite de dovezi concludente privind 
elementele prev ăzute la art. 210 alin. (2) din Lege , precum şi, 
după caz, documente privind pre ţurile ce pot fi ob ţinute de la 
furnizori, situa ţia stocurilor de materii prime şi materiale, 
modul de organizare şi metodele utilizate în cadrul procesului 
de lucru, nivelul de salarizare al personalului ofe rtantului, 
performan ţele şi costurile implicate de anumite utilaje sau 
echipamente de lucru. 
    (3)  În cazul în care ofertantul nu prezint ă comisiei de 
evaluare informa ţiile şi/sau documentele solicitate sau acestea 



nu justific ă în mod corespunz ător nivelul sc ăzut al pre ţului sau 
al costurilor propuse, oferta va fi considerat ă neconform ă. 
 (la 18-06-2018 Alineatul (3) din Articolul 136 , S ectiunea a 
10-a , Capitolul III  a fost modificat de Punctul 7 7, Articolul 
V din HOT ĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 2018, publicat ă în MONITORUL 
OFICIAL nr. 496 din 18 iunie 2018 )  
 
 
    ART. 137  
    (1) Comisia de evaluare are obliga ţia de a respinge ofertele 
inacceptabile şi neconforme. 
    (2) În condi ţiile art. 215 alin. (4) din Lege , oferta este 
considerat ă inacceptabil ă în urm ătoarele situa ţii: 
    a) Abrogat ă. 
 (la 18-06-2018 Litera a)  din  Alineatul (2) , Art icolul 137 , 
Sectiunea a 10-a , Capitolul III  a fost abrogat ă de Punctul 78, 
Articolul V din HOT ĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 2018, publicat ă în 
MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 18 iunie 2018 )  
 
    b) a fost depus ă de un ofertant care nu îndepline şte unul 
sau mai multe dintre criteriile de calificare stabi lite în 
documenta ţia de atribuire sau nu a completat DUAE în 
conformitate cu cerin ţele stabilite de autoritatea contractant ă; 
 (la 18-06-2018 Litera b) din Alineatul (2) , Artic olul 137 , 
Sectiunea a 10-a , Capitolul III  a fost modificat ă de Punctul 
79, Articolul V din HOT ĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 2018, 
publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 18 iunie 2018 )  
 
    c) constituie o alternativ ă la prevederile caietului de 
sarcini alternativa care nu poate fi luat ă în considerare 
deoarece în anun ţul de participare nu este precizat ă în mod 
explicit posibilitatea depunerii unor oferte altern ative; 
 (la 18-06-2018 Litera c) din Alineatul (2) , Artic olul 137 , 
Sectiunea a 10-a , Capitolul III  a fost modificat ă de Punctul 
79, Articolul V din HOT ĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 2018, 
publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 18 iunie 2018 )  
 
    d) nu asigur ă respectarea reglement ărilor obligatorii 
referitoare la condi ţiile specifice de munc ă şi de protec ţie a 
muncii, atunci când aceasta cerin ţa este formulat ă în condi ţiile 
art. 51 alin. (2) din Lege ; 
    e) pre ţul, f ăr ă TVA, inclus în propunerea financiar ă 
depăşeşte valoarea estimat ă comunicat ă prin anun ţul de 
participare şi nu exist ă posibilitatea disponibiliz ării de 
fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractul ui de 
achizi ţie public ă respectiv; 
    f) pre ţul, f ăr ă TVA, inclus în propunerea financiar ă 
depăşeşte valoarea estimat ă comunicat ă prin anun ţul de 



participare şi, de şi exist ă posibilitatea disponibiliz ării de 
fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractul ui de 
achizi ţie public ă respectiv, se constat ă c ă acceptarea unei 
astfel de oferte ar conduce la modificarea substan ţial ă în 
sensul dep ăşirii procentelor de la art. 221 alin. (1) lit. f) 
pct. ii) din Lege ; 
 (la 18-06-2018 Litera f) din Alineatul (2) , Artic olul 137 , 
Sectiunea a 10-a , Capitolul III  a fost modificat ă de Punctul 
79, Articolul V din HOT ĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 2018, 
publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 18 iunie 2018 )  
 
    g) Abrogat ă. 
 (la 18-06-2018 Litera g)  din  Alineatul (2) , Art icolul 137 , 
Sectiunea a 10-a , Capitolul III  a fost abrogat ă de Punctul 78, 
Articolul V din HOT ĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 2018, publicat ă în 
MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 18 iunie 2018 )  
 
    h) Abrogat ă. 
 (la 18-06-2018 Litera h)  din  Alineatul (2) , Art icolul 137 , 
Sectiunea a 10-a , Capitolul III  a fost abrogat ă de Punctul 78, 
Articolul V din HOT ĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 2018, publicat ă în 
MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 18 iunie 2018 )  
 
    i) ofertantul refuz ă s ă prelungeasc ă perioada de 
valabilitate a ofertei şi a garan ţiei de participare; 
    j) oferta şi documentele care o înso ţesc nu sunt semnate cu 
semnătur ă electronic ă extins ă, bazat ă pe un certificat 
calificat, eliberat de un furnizor de servicii de c ertificare 
acreditat; 
    k) în cazul în care unei oferte îi lipse şte una din cele 
două componente, a şa cum sunt precizate la art. 3 alin. (1) lit. 
hh) din Lege . 
 
    (3) În condi ţiile art. 215 alin. (5) din Lege , oferta este 
considerat ă neconform ă în urm ătoarele situa ţii: 
    a) nu satisface în mod corespunz ător cerin ţele caietului de 
sarcini; 
    b) con ţine propuneri de modificare a clauzelor contractual e 
pe care le-a stabilit autoritatea contractant ă în cadrul 
documenta ţiei de atribuire, care sunt în mod evident 
dezavantajoase pentru aceasta din urm ă, iar ofertantul, de şi a 
fost informat cu privire la respectiva situa ţie, nu accept ă 
renun ţarea la clauzele respective. 
    c) con ţine în cadrul propunerii financiare pre ţuri care nu 
sunt rezultatul liberei concuren ţe şi care nu pot fi 
justificate; 
    d) propunerea financiar ă nu este corelat ă cu elementele 
propunerii tehnice ceea ce ar putea conduce la exec utarea 



defectuoas ă a contractului, sau constituie o abatere de la 
legisla ţia incident ă, alta decât cea în domeniul achizi ţiilor 
publice; 
    e) în cadrul unei proceduri de atribuire pentru  care s-a 
prev ăzut defalcarea pe loturi, oferta este prezentat ă f ăr ă a se 
realiza distinc ţia pe loturile ofertate, din acest motiv 
devenind imposibil ă aplicarea criteriului de atribuire pentru 
fiecare lot în parte. 
    f) oferta este depus ă cu nerespectarea prevederilor art. 60 
alin. (1) lit. d)  şi e) din Lege , raportat la data-limit ă 
stabilit ă pentru depunerea cererilor de participare/ofertelo r 
şi/sau oricând pe parcursul evalu ării acestora; 
 
 (la 18-06-2018 Alineatul (3)  din  Articolul 137 ,  Sectiunea a 
10-a , Capitolul III  a fost completat de Punctul 8 1, Articolul 
V din HOT ĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 2018, publicat ă în MONITORUL 
OFICIAL nr. 496 din 18 iunie 2018 )  
 
    g) în urma verific ărilor prev ăzute la art. 210 din Lege  se 
constat ă c ă propunerea financiar ă are un pre ţ sau con ţine 
costuri neobi şnuit de sc ăzute în raport cu lucr ările, produsele 
sau serviciile, astfel încât nu se poate asigura în deplinirea 
contractului la parametrii cantitativi şi calitativi solicita ţi 
prin caietul de sarcini. 
 
 (la 18-06-2018 Alineatul (3)  din  Articolul 137 ,  Sectiunea a 
10-a , Capitolul III  a fost completat de Punctul 8 1, Articolul 
V din HOT ĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 2018, publicat ă în MONITORUL 
OFICIAL nr. 496 din 18 iunie 2018 )  
 
 
    (4) Ofertele care nu au fost respinse de comisi a de evaluare 
în urma verific ării şi evalu ării reprezint ă oferte admisibile. 
    (5) Comisia de evaluare are obliga ţia de a stabili oferta 
câştig ătoare dintre ofertele admisibile. 
    (6)  Dup ă finalizarea verific ărilor prev ăzute la art. 132 şi 
133, comisia de evaluare introduce în SEAP, utilizâ nd 
facilit ăţile tehnice accesibile prin acest sistem informatic , 
numele candida ţilor/ofertan ţilor ale c ăror candidaturi/oferte 
sunt admisibile, precum şi ale candida ţilor respin şi sau ale 
ofertan ţilor ale c ăror oferte au fost declarate inacceptabile 
şi/sau neconforme. 
 (la 18-06-2018 Alineatul (6) din Articolul 137 , S ectiunea a 
10-a , Capitolul III  a fost modificat de Punctul 8 0, Articolul 
V din HOT ĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 2018, publicat ă în MONITORUL 
OFICIAL nr. 496 din 18 iunie 2018 )  
 
 



    ART. 138  
    (1) În cazul în care criteriul utilizat este "p re ţul cel mai 
sc ăzut", clasamentul ofertelor se stabile şte prin ordonarea 
cresc ătoare a pre ţurilor respective, oferta câ ştig ătoare fiind 
cea de pe primul loc, respectiv cea cu pre ţul cel mai sc ăzut. 
    (2) În cazul în care dou ă sau mai multe oferte sunt situate 
pe primul loc, autoritatea contractant ă solicit ă ofertan ţilor o 
nouă propunere financiar ă, iar contractul va fi atribuit 
ofertantului a c ărui nou ă propunere financiar ă are pre ţul cel 
mai sc ăzut. 
    (3) În situa ţia încheierii unui acord-cadru cu mai mul ţi 
operatori economici, f ăr ă reluarea competi ţiei, atunci când dou ă 
sau mai multe oferte au o valoare total ă egal ă a propunerii 
financiare şi sunt clasate pe acela şi loc, în vederea 
departaj ării, autoritatea contractant ă solicit ă noi propuneri 
financiare acestora, f ăr ă ca acest lucru s ă afecteze pozi ţiile 
superioare în clasament. 
    (4)  În situa ţia încheierii unui acord-cadru cu mai mul ţi 
operatori economici, cu reluarea competi ţiei, atunci când dou ă 
sau mai multe oferte au aceea şi valoare total ă a propunerii 
financiare şi sunt clasate pe acela şi loc, autoritatea 
contractant ă menţioneaz ă în documenta ţia de atribuire dac ă 
uzeaz ă de prevederile alin. (3) sau dac ă va încheia acordul-
cadru cu to ţi operatorii economici clasa ţi pe locurile aferente 
numărului maxim stabilit în anun ţul de participare. 
 (la 18-06-2018 Alineatul (4) din Articolul 138 , S ectiunea a 
10-a , Capitolul III  a fost modificat de Punctul 8 2, Articolul 
V din HOT ĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 2018, publicat ă în MONITORUL 
OFICIAL nr. 496 din 18 iunie 2018 )  
 
 
    ART. 139  
    (1) În cazul în care atribuirea contractului de  achizi ţie 
public ă/acordului-cadru se face pe baza criteriului "cel m ai bun 
raport calitate-pre ţ" sau "cel mai bun raport calitate-cost", 
evaluarea ofertelor se realizeaz ă prin acordarea, pentru fiecare 
ofert ă în parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a apli cării 
algoritmului de calcul stabilit în documenta ţia de atribuire. 
    (2) În cazul prev ăzut la alin. (1), se stabile şte 
clasamentul ofertelor prin ordonarea descresc ătoare a 
punctajelor respective, oferta câ ştig ătoare fiind cea de pe 
primul loc, respectiv cea cu cel mai mare punctaj. 
    (3)  În cazul în care dou ă sau mai multe oferte sunt clasate 
pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se v a face având 
în vedere punctajul ob ţinut la factorii de evaluare în ordinea 
descresc ătoare a ponderilor acestora. În situa ţia în care 
egalitatea se men ţine, autoritatea contractant ă are dreptul s ă 



solicite noi propuneri financiare, şi oferta câ ştig ătoare va fi 
desemnat ă cea cu propunerea financiar ă cea mai mic ă. 
 
 (la 18-06-2018 Articolul 139  din  Sectiunea a 10- a , Capitolul 
III  a fost completat de Punctul 83, Articolul V di n HOTĂRÂREA 
nr. 419 din 8 iunie 2018, publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 496 
din 18 iunie 2018 )  
 
 
    ART. 140  
    (1) În cazul în care atribuirea contractului de  achizi ţie 
public ă/acordului-cadru se face pe baza criteriului "costu l cel 
mai sc ăzut", evaluarea ofertelor se realizeaz ă prin acordarea, 
pentru fiecare ofert ă în parte, a unui punctaj rezultat ca 
urmare a aplic ării algoritmului de calcul stabilit în 
documenta ţia de atribuire. 
    (2) În cazul prev ăzut la alin. (1), se stabile şte 
clasamentul ofertelor prin ordonarea descresc ătoare a 
punctajelor respective, oferta câ ştig ătoare fiind cea de pe 
primul loc, respectiv cea cu cel mai mare punctaj. 
    (3)  În cazul în care dou ă sau mai multe oferte sunt clasate 
pe primul loc, departajarea se va face prin solicit area de noi 
propuneri financiare, şi oferta câ ştig ătoare va fi desemnat ă cea 
care va prezenta pre ţul cel mai sc ăzut. 
 
 (la 18-06-2018 Articolul 140  din  Sectiunea a 10- a , Capitolul 
III  a fost completat de Punctul 84, Articolul V di n HOTĂRÂREA 
nr. 419 din 8 iunie 2018, publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 496 
din 18 iunie 2018 )  
 
 
    ART. 141  
    Indiferent de criteriul aplicat pentru atribuir ea 
contractului, compararea pre ţurilor prev ăzute în propunerile 
financiare ale ofertan ţilor se realizeaz ă la valoarea f ăr ă TVA. 
 
    SEC ŢIUNEA a 11-a 
    Finalizarea procedurii de atribuire 
    ART. 142  
    (1) Pe baza informa ţiilor introduse în SEAP de c ătre 
autoritatea contractant ă, sistemul informatic genereaz ă automat 
către to ţi ofertan ţii participan ţi notific ări cu privire la 
rezultatul procedurii de atribuire. 
    (2) Autoritatea contractant ă are obliga ţia de a efectua şi 
comunic ările prev ăzute la sec ţiunea a 13-a a cap. IV din Lege . 
 
    ART. 143  



    (1) Autoritatea contractant ă are obliga ţia de a încheia 
contractul de achizi ţie public ă/acordul-cadru cu ofertantul a 
cărui ofert ă a fost stabilit ă ca fiind câ ştig ătoare. 
    (2) În cazul în care autoritatea contractant ă nu poate 
încheia contractul de achizi ţie public ă/acordul-cadru cu 
ofertantul a c ărui ofert ă a fost stabilit ă ca fiind 
câştig ătoare, ca urmare a faptului c ă ofertantul în cauz ă se 
afl ă într-o situa ţie de for ţă major ă sau în imposibilitatea 
fortuit ă de a executa contractul/acordul-cadru, aceasta are  
obliga ţia s ă declare câ ştig ătoare oferta clasat ă pe locul doi, 
în condi ţiile în care aceasta exist ă şi este admisibil ă. 
    (3) În situa ţia prev ăzut ă la alin. (2), în condi ţiile în 
care nu exist ă o ofert ă admisibil ă clasat ă pe locul doi, 
autoritatea contractant ă are obliga ţia de a anula procedura de 
atribuire a contractului de achizi ţie public ă/acordului-cadru, 
în condi ţiile art. 212 alin. (1) lit. a) din Lege . 
 
    ART. 144  
    (1) F ăr ă a afecta prevederile art. 143 alin. (2), refuzul 
nemotivat al ofertantului declarat câ ştig ător de a semna 
contractul de achizi ţie public ă/acordul-cadru este asimilabil 
situa ţiei prev ăzute la art. 167 alin. (1) lit. g) din Lege . 
    (2) În situa ţia prev ăzut ă la alin. (1) sunt aplicabile 
dispozi ţiile art. 166 alin. (2). 
 
    ART. 145  
    Autoritatea contractant ă nu are dreptul de a amâna 
încheierea contractului cu scopul de a crea circums tan ţe 
artificiale de anulare a procedurii. 
 
    ART. 146  
    (1)  În situa ţia în care autoritatea contractant ă anuleaz ă 
procedura de atribuire, în condi ţiile art. 212  sau 213 din Lege , 
aceasta are obliga ţia de a comunica în scris tuturor 
participan ţilor la procedura de atribuire, în cel mult 3 zile de 
la data anul ării, motivul care a determinat decizia de anulare, 
precum şi încetarea obliga ţiilor asumate de ofertan ţi prin 
depunerea ofertelor sau a solicit ărilor de participare. 
 (la 18-06-2018 Alineatul (1) din Articolul 146 , S ectiunea a 
11-a , Capitolul III  a fost modificat de Punctul 8 5, Articolul 
V din HOT ĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 2018, publicat ă în MONITORUL 
OFICIAL nr. 496 din 18 iunie 2018 )  
 
    (2) Autoritatea contractant ă nu are dreptul s ă adopte nicio 
măsur ă cu scopul de a întârzia nejustificat procesul de e valuare 
a ofertelor, sau de a crea circumstan ţe artificiale de anulare a 
procedurii de atribuire, o asemenea abordare fiind considerat ă o 



înc ălcare a principiului asum ării r ăspunderii prev ăzut la art. 2 
alin. (2) din Lege . 
 
    ART. 147  
    (1) Contractul de achizi ţie public ă/acordul-cadru are cel 
puţin urm ătoarele anexe, ca parte integrant ă: 
    a) caietul de sarcini, inclusiv clarific ările şi/sau 
măsurile de remediere aduse pân ă la depunerea ofertelor ce 
privesc aspectele tehnice şi financiare; 
    b) oferta, respectiv propunerea tehnic ă şi propunerea 
financiar ă, inclusiv clarific ările din perioada de evaluare; 
    c) garan ţia de bun ă execu ţie, dac ă este cazul; 
    d) angajamentul ferm de sus ţinere din partea unui ter ţ, dac ă 
este cazul; 
    e) contractele cu subcontractan ţii, în m ăsura în care în 
contractul de achizi ţie public ă/acordul-cadru este reglementat 
un mecanism de efectuare a pl ăţilor directe c ătre 
subcontractan ţi; 
    f) acordul de asociere, dac ă este cazul. 
 
    (2) În cazul în care, pe parcursul execut ării contractului 
de achizi ţie public ă/acordului-cadru, se constat ă c ă anumite 
elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau  nu corespund 
cerin ţelor prev ăzute în caietul de sarcini, prevaleaz ă 
prevederile caietului de sarcini. 
 
    SEC ŢIUNEA a 12-a 
    Dosarul achizi ţiei 
    ART. 148  
    Dosarul achizi ţiei publice trebuie s ă cuprind ă documentele 
întocmite/primite de autoritatea contractant ă în cadrul 
procedurii de atribuire, cum ar fi, dar f ăr ă a se limita la 
următoarele: 
    a) strategia de contractare; 
    b) anun ţul de inten ţie şi dovada transmiterii acestuia spre 
publicare, dac ă este cazul; 
    c) anun ţul de participare şi dovada transmiterii acestuia 
spre publicare; 
    d) erata, dac ă este cazul; 
    e) documenta ţia de atribuire; 
    f) documenta ţia de concurs, dac ă este cazul; 
    g) decizia/dispozi ţia/ordinul de numire a comisiei de 
evaluare şi, dup ă caz, a exper ţilor coopta ţi; 
    h) declara ţiile de confiden ţialitate şi impar ţialitate; 
    i) procesul-verbal al şedin ţei de deschidere a ofertelor, 
dac ă este cazul; 
    j) formularele de ofert ă depuse în cadrul procedurii de 
atribuire; 



    k) DUAE şi documentele de calificare, atunci când acestea au  
fost solicitate; 
    l) solicit ările de clarific ări, precum şi clarific ările 
transmise/primite de autoritatea contractant ă; 
    m) raportul intermediar privind selec ţia candida ţilor, dac ă 
este cazul; 
    n) procesele-verbale de evaluare, negociere, di alog, dup ă 
caz; 
    o) raportul procedurii de atribuire, precum şi anexele la 
acesta; 
    p) dovada comunic ărilor privind rezultatul procedurii; 
    q) contractul de achizi ţie public ă/acordul-cadru, semnate, 
şi, dup ă caz, actele adi ţionale; 
    r) dac ă este cazul, contractele atribuite în temeiul unui 
acord-cadru; 
    s) anun ţul de atribuire şi dovada transmiterii acestuia spre 
publicare; 
    ş) dac ă este cazul, contesta ţiile formulate în cadrul 
procedurii de atribuire, înso ţite de deciziile motivate 
pronun ţate de Consiliul Na ţional de Solu ţionare a 
Contesta ţiilor; 
    t) hot ărâri ale instan ţelor de judecat ă referitoare la 
procedura de atribuire; 
    ţ) documentul constatator care con ţine informa ţii 
referitoare la îndeplinirea obliga ţiilor contractuale de c ătre 
contractant; 
    u) dac ă este cazul, decizia de anulare a procedurii de 
atribuire. 
 
 
    ART. 149  
    (1) În cazul în care autoritatea contractant ă aplic ă 
procedurile de atribuire prev ăzute de Lege prin utilizarea 
mijloacelor electronice de comunicare, utilizeaz ă un sistem 
dinamic sau o licita ţie electronic ă, autoritatea contractant ă 
are obliga ţia de a asigura arhivarea documentelor care fac par te 
din dosarul achizi ţiei publice potrivit dispozi ţiilor art. 148, 
în conformitate cu prevederile Legii nr. 135/2007  privind 
arhivarea documentelor în form ă electronic ă, republicat ă. 
    (2) În cazul procedurilor desf ăşurate integral prin mijloace 
electronice, trasabilitatea ac ţiunilor aferente atribuirii 
contractelor de achizi ţie public ă/acordurilor-cadru este 
asigurat ă implicit de SEAP. 
 
    CAP. IV  
    Executarea contractului de achizi ţie public ă/acordului-cadru 
    SEC ŢIUNEA 1 
    Subcontractarea 



    ART. 150  
    (1) În aplicarea prevederilor art. 218 din Lege , autoritatea 
contractant ă are obliga ţia de a stabili clauze contractuale 
obligatorii privind cesiunea de crean ţă în favoarea 
subcontractan ţilor legat ă de partea/p ăr ţile din contract care 
sunt îndeplinite de c ătre ace ştia. 
    (2) În vederea determin ării valorii crean ţei, ofertantul are 
obliga ţia de a cuprinde în oferta sa denumirea 
subcontractan ţilor şi datele de contact ale acestora, 
partea/p ăr ţile din contract care urmeaz ă a fi îndeplinite de 
către ace ştia, valoarea la care se ridic ă partea/p ăr ţile 
respective, precum şi acordul subcontractan ţilor cu privire la 
aceste aspecte. 
 
    ART. 151  
    Înlocuirea/implicarea subcontractan ţilor de c ătre 
contractant în perioada de implementare a contractu lui poate 
interveni în urm ătoarele situa ţii: 
    a) înlocuirea subcontractan ţilor nominaliza ţi în ofert ă şi 
ale c ăror activit ăţi au fost indicate în ofert ă ca fiind 
realizate de subcontractan ţi, 
    b) declararea unor noi subcontractan ţi ulterior semn ării 
contractului de achizi ţie public ă în condi ţiile în care 
lucr ările/serviciile ce urmeaz ă a fi subcontractate au fost 
prev ăzute în ofert ă f ăr ă a se indica ini ţial op ţiunea 
subcontract ării acestora, 
    c) renun ţarea/retragerea subcontractan ţilor din contractul 
de achizi ţie public ă. 
 
 
    ART. 152  
    În situa ţiile prev ăzute la art. 151, autoritatea 
contractant ă are obliga ţia de a solicita prezentarea 
contractelor încheiate între contractant şi subcontractan ţii 
declara ţi ulterior, care s ă con ţin ă obligatoriu, cel pu ţin 
următoarele elemente: 
    a) activit ăţile ce urmeaz ă a fi subcontractate; 
    b) numele, datele de contact, reprezentan ţii legali ai 
noilor subcontractan ţi; 
    c) valoarea aferent ă presta ţiilor noilor subcontractan ţi. 
 
 
    ART. 153  
    În situa ţiile prev ăzute la art. 151, noii subcontractan ţi au 
obliga ţia de a prezenta o declara ţie pe propria r ăspundere prin 
care î şi asum ă respectarea prevederilor caietului de sarcini şi 
a propunerii tehnice depuse de c ătre contractant la ofert ă, 
aferent ă activit ăţii supuse subcontract ării. 



 
    ART. 154  
    Contractele men ţionate la art. 152 şi declara ţiile 
menţionate la art. 153 vor fi prezentate cu cel pu ţin 15 zile 
înainte de momentul începerii execut ării lucr ărilor/prest ării 
serviciilor de c ătre noii subcontractan ţi. 
 
    ART. 155  
    În situa ţiile prev ăzute la art. 151, noii subcontractan ţi au 
obliga ţia de a transmite certificatele şi alte documente 
necesare pentru verificarea inexisten ţei unor situa ţii de 
excludere şi a resurselor/capabilit ăţilor corespunz ătoare 
păr ţilor de implicare în contractul de achizi ţie public ă. 
 
    ART. 156  
    Înlocuirea/implicarea subcontractan ţilor de c ătre 
contractant în perioada de implementare a contractu lui se 
realizeaz ă cu acordul autorit ăţii contractante. 
 
    ART. 157  
    Situa ţia prev ăzut ă la art. 151 lit. a) nu reprezint ă 
modificare substan ţial ă, a şa cum este aceasta definit ă la art. 
221 din Lege . 
 
    ART. 158  
    (1) În situa ţia prev ăzut ă la art. 151 lit. a), valoarea 
aferent ă activit ăţilor subcontractate va fi cel mult egal ă cu 
valoarea declarat ă în cadrul ofertei ca fiind subcontractat ă, la 
care se poate ad ăuga numai ajustarea pre ţurilor existente în 
contract. 
    (2) În situa ţia prev ăzut ă la art. 151 lit. a), obiectul 
noului contract de subcontractare nu trebuie s ă modifice 
obiectul contractului de subcontractare anterior. 
    (3) Obiectul şi valoarea noului contract de subcontractare 
nu vor con ţine lucr ările executate/serviciile prestate de c ătre 
subcontractantul ini ţial şi nici valoarea aferent ă acestora. 
 
    ART. 159  
    În situa ţia prev ăzut ă la art. 151 lit. b), contractantul are 
dreptul de a implica noi subcontractan ţi pe durata execut ării 
contractului, cu condi ţia ca nominalizarea acestora s ă nu 
reprezinte o modificare substan ţial ă a contractului de achizi ţie 
public ă în condi ţiile art. 221 din Lege . 
 
    ART. 160  
    Situa ţia prev ăzut ă la art. 151 lit. b) nu reprezint ă o 
modificare substan ţial ă a şa cum este aceasta definit ă la art. 



221 din Lege , dac ă se îndeplinesc urm ătoarele condi ţii 
cumulative: 
    a) introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra 
îndeplinirii criteriilor de calificare/selec ţie sau în privin ţa 
aplic ării criteriului de atribuire raportat la momentul 
evalu ării ofertelor; 
    b) introducerea unui nou subcontractant nu modi fic ă pre ţul 
contractului dintre autoritatea contractant ă şi contractant; 
    c) introducerea unui nou subcontractant este st rict necesar ă 
pentru îndeplinirea contractului de achizi ţie public ă; 
    d) prin introducerea unui nou subcontractant nu  este 
schimbat caracterul general al obiectului contractu lui de 
achizi ţie public ă, fapt ce presupune c ă scopul contractului, 
precum şi indicatorii principali ce caracterizeaz ă rezultatul 
respectivului contract r ămân nemodifica ţi. 
 
 
    ART. 161  
    În situa ţia prev ăzut ă la art. 151 lit. c), în cazul în care 
un contract de subcontractare este denun ţat unilateral/reziliat 
de c ătre una din p ăr ţi, contractantul are obliga ţia de a prelua 
partea/p ăr ţile din contract aferente activit ăţii subcontractate 
sau de a înlocui acest subcontractant cu un nou sub contractant 
în condi ţiile art. 151 lit. a). 
 
    SEC ŢIUNEA a 2-a 
    Modalitatea de înlocuire a personalului de spec ialitate 
nominalizat pentru îndeplinirea contractului 
    ART. 162  
    (1) Înlocuirea personalului de specialitate nom inalizat 
pentru îndeplinirea contractului se realizeaz ă numai cu acceptul 
autorit ăţii contractante, şi nu reprezint ă o modificare 
substan ţial ă, a şa cum este aceasta definit ă în art. 221 din 
Lege , decât în urm ătoarele situa ţii: 
    a) noul personal de specialitate nominalizat pe ntru 
îndeplinirea contractului nu îndepline şte cel pu ţin criteriile 
de calificare/selec ţie prev ăzute în cadrul documenta ţiei de 
atribuire; 
    b) noul personal de specialitate nominalizat pe ntru 
îndeplinirea contractului nu ob ţine cel pu ţin acela şi punctaj ca 
personalul propus la momentul aplic ării factorilor de evaluare. 
 
    (2) În situa ţiile prev ăzute la alin. (1), contractantul are 
obliga ţia de a transmite pentru noul personal documentele 
solicitate prin documenta ţia de atribuire fie în vederea 
demonstr ării îndeplinirii criteriilor de calificare/selec ţie 
stabilite, fie în vederea calcul ării punctajului aferent 
factorilor de evaluare. 



 
    SEC ŢIUNEA a 3-a 
    Prevederi referitoare la contractele pe termen lung 
    ART. 163  
    (1) În condi ţiile art. 229  şi 230 din Lege , în cazul 
atribuirii unui contract pe termen lung, care a fos t clasificat 
ca fiind contract de achizi ţie public ă, se pot stabili mecanisme 
de plat ă care s ă dea posibilitatea autorit ăţii contractante s ă 
realizeze pl ăţi periodice pe durata contractului, bazate pe 
criterii de performan ţă, cu condi ţia ca respectivele mecanisme 
să fie adaptate corespunz ător naturii unui asemenea contract. 
    (2) În cazul unui contract de achizi ţie public ă pe termen 
lung, care cuprinde atât executarea de lucr ări, cât şi operarea 
rezultatelor acestora, având în vedere c ă riscul de operare nu 
este transferat într-o m ăsur ă semnificativ ă contractorului, prin 
mecanismele de plat ă prev ăzute la alin. (1) se va asigura 
rambursarea de c ătre autoritatea contractant ă, prin pl ăţi 
periodice pe durata contractului, atât a contravalo rii 
lucr ărilor executate, cât şi a presta ţiilor efectuate de 
respectivul contractor pentru operarea rezultatelor  acestora, în 
conformitate cu oferta financiar ă acceptat ă. 
    (3) În cazul prev ăzut la alin. (2) se vor utiliza criterii 
obiective şi cuantificabile prev ăzute atât în cadrul 
documenta ţiei de atribuire, cât şi în cuprinsul contractului, cu 
menţionarea inclusiv a perioadelor de remediere a 
neconformit ăţilor înregistrate pe perioada de operare, cât şi a 
mecanismelor de monitorizare a performan ţei contractorului şi a 
metodelor de calcul a penalit ăţilor în caz de neîndeplinire a 
nivelurilor impuse pentru respectivele criterii. 
 
    SEC ŢIUNEA a 4-a 
    Modificarea contractului de achizi ţie public ă/acordului-
cadru 
    ART. 164  
    (1)  În condi ţiile art. 221 din Lege , pe parcursul 
îndeplinirii contractului, pre ţul poate fi ajustat prin 
actualizare în cazul în care pe pia ţă au ap ărut anumite 
condi ţii, în urma c ărora s-a constatat cre şterea/diminuarea 
indicilor de pre ţ pentru elemente constitutive ale ofertei, al 
căror efect se reflect ă în cre şterea/diminuarea costurilor pe 
baza c ărora s-a fundamentat pre ţul contractului. 
    (2)  Pentru a se respecta principiul transparen ţei, 
posibilitatea de ajustare a pre ţului trebuie s ă fie precizat ă 
atât în documenta ţia de atribuire, cât şi în contractul care 
urmeaz ă s ă fie încheiat, prin clauze speciale în acest sens. 
    (3)  Autoritatea contractant ă precizeaz ă atât în 
documenta ţia de atribuire, cât şi în contractul de achizi ţie 
public ă/acordul-cadru, modul concret de ajustare a pre ţului, 



indicii care vor fi utiliza ţi, precum şi sursa informa ţiilor cu 
privire la evolu ţia acestora, cum ar fi buletine statistice sau 
cota ţii ale burselor de m ărfuri. 
    (4)  În condi ţiile art. 221 alin. (1) lit. e) din Lege , 
ajustarea pre ţului, f ăr ă a fi îndeplinite condi ţiile prev ăzute 
la alin. (2) şi (3), este aplicabil ă direct în cazul în care au 
loc modific ări legislative sau au fost emise de c ătre 
autorit ăţile locale acte administrative care au ca obiect 
instituirea, modificarea sau renun ţarea la anumite taxe/impozite 
locale, al c ăror efect se reflect ă în cre şterea/diminuarea 
costurilor pe baza c ărora s-a fundamentat pre ţul contractului. 
    (5)  În orice situa ţie, pre ţul contractului poate fi ajustat 
doar în m ăsura strict necesar ă pentru acoperirea costurilor pe 
baza c ărora s-a fundamentat pre ţul contractului. 
    (6)  Modul de ajustare a pre ţului contractului de achizi ţie 
public ă nu trebuie s ă conduc ă în niciun caz la schimbarea 
rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea  sau 
diminuarea avantajului competitiv pe baza c ăruia contractantul 
respectiv a fost declarat câ ştig ător în urma finaliz ării 
respectivei proceduri, cu excep ţia cazului prev ăzut la alin. 
(5). 
    (7)  Autoritatea contractant ă are dreptul s ă includ ă clauze 
de ajustare/revizuire a pre ţului, în conformitate cu prevederile 
alin. (3), pentru contractele care se deruleaz ă pe o perioad ă ce 
depăşeşte 6 luni. 
    (8)  Autoritatea contractant ă este obligat ă s ă includ ă 
clauze de ajustare/revizuire a pre ţului, în conformitate cu 
prevederile alin. (3), pentru contractele care se d eruleaz ă pe o 
perioad ă ce dep ăşeşte 24 luni. 
 
 (la 18-06-2018 Articolul 164 din Sectiunea a 4-a ,  Capitolul IV  
a fost modificat de Punctul 86, Articolul V din HOT ĂRÂREA nr. 
419 din 8 iunie 2018, publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 
18 iunie 2018 )  
 
    ART. 165  
    (1) Autoritatea contractant ă are dreptul de a prelungi 
durata contractelor de furnizare sau de servicii cu  caracter de 
regularitate, încheiate în anul precedent şi a c ăror durat ă 
normal ă de îndeplinire expir ă la data de 31 decembrie, dac ă se 
îndeplinesc, în mod cumulativ, urm ătoarele condi ţii: 
    a) în documenta ţia de atribuire, elaborat ă cu ocazia 
atribuirii contractului ini ţial, s-au prev ăzut posibilitatea de 
suplimentare a cantit ăţilor de produse şi servicii deja 
achizi ţionate, precum şi nivelul maxim pân ă la care va fi 
posibil ă o astfel de suplimentare; 
    b) în documenta ţia de atribuire, precum şi în contract este 
prev ăzut ă în mod explicit o clauz ă prin care dreptul autorit ăţii 



contractante de a opta pentru suplimentarea cantit ăţilor de 
produse sau de servicii este condi ţionat de existen ţa resurselor 
financiare alocate cu aceast ă destina ţie; 
    c) valoarea estimat ă a contractului ini ţial s-a determinat 
prin luarea în considerare a variantei în care auto ritatea 
contractant ă opteaz ă pentru suplimentarea la nivelul maxim 
prev ăzut a cantit ăţilor de produse sau servicii; 
    d) prelungirea contractului ini ţial nu poate dep ăşi o durat ă 
de 4 luni de la data expir ării duratei ini ţiale de îndeplinire a 
acestuia. 
 
    (2) Dup ă modificarea contractului în sensul alin. (1), în 
termen de 30 de zile, autoritatea contractant ă are obliga ţia 
public ării anun ţului privind modificarea contractului prin 
intermediul SEAP. 
 
    ART. 165^1  
    (1)  Pe parcursul execu ţiei contractului pl ăţile se vor face 
exclusiv pe baza pre ţurilor proprii prev ăzute de contractant în 
oferta sa ini ţial ă, fixe sau ajustate, dup ă cum s-a prev ăzut în 
documentele de achizi ţie ini ţiale şi în contract. 
    (2)  Pe parcursul execu ţiei contractului nu este permis ă 
modificarea pre ţurilor din ofert ă în func ţie de varia ţiile 
pre ţurilor practicate de furnizorii de la care contract antul se 
aprovizioneaz ă. Din punct de vedere al documentelor 
justificative necesare pentru efectuarea pl ăţilor se consider ă 
suficiente facturile emise de contractant, a c ăror valoare 
trebuie s ă corespund ă cu valoarea ofertat ă ini ţial sau, dup ă 
caz, cu valoarea ofertat ă actualizat ă conform prevederilor 
documentelor de achizi ţie ini ţiale şi contractului. 
 
 (la 18-06-2018 Sectiunea a 4-a  din  Capitolul IV  a fost 
completata de Punctul 87, Articolul V din HOT ĂRÂREA nr. 419 din 
8 iunie 2018, publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 18 
iunie 2018 )  
 
    SEC ŢIUNEA a 5-a 
    Finalizarea contractului de achizi ţie public ă 
    ART. 166  
    (1) Autoritatea contractant ă are obliga ţia de a emite 
documente constatatoare care con ţin informa ţii referitoare la 
îndeplinirea sau, dup ă caz, neîndeplinirea obliga ţiilor 
contractuale de c ătre contractant/contractant asociat şi, dac ă 
este cazul, la eventualele prejudicii, dup ă cum urmeaz ă: 
    a) pentru contractele de furnizare atribuite pr intr-o 
procedur ă de atribuire: în termen de 14 zile de la data 
finaliz ării livr ării produselor care fac obiectul respectivului 
contract/contract subsecvent şi, suplimentar, în termen de 14 



zile de la data expir ării perioadei de garan ţie tehnic ă a 
produselor în cauz ă; 
    b) pentru contractele de servicii atribuite pri ntr-o 
procedur ă de atribuire, altele decât contractele de servicii  de 
proiectare: în termen de 14 zile de la data finaliz ării 
prest ării serviciilor care fac obiectul respectivului 
contract/contract subsecvent; 
    c) pentru contractele de servicii de proiectare  atribuite 
printr-o procedur ă de atribuire: în termen de 14 zile de la data 
finaliz ării prest ării serviciilor care fac obiectul 
respectivului contract/contract subsecvent şi, suplimentar, în 
termen de 14 zile de la data încheierii procesului- verbal de 
recep ţie la terminarea lucr ărilor proiectate; 
    d) pentru contractele de servicii de supervizar e a 
lucr ărilor/dirigen ţie de şantier, în termen de 14 zile de la 
data emiterii raportului final de supervizare/expir area duratei 
de garan ţie acordat ă lucr ării în cauz ă; 
    e) pentru contractele de lucr ări atribuite printr-o 
procedur ă de atribuire: în termen de 14 zile de la data 
încheierii procesului-verbal de recep ţie la terminarea 
lucr ărilor şi, suplimentar, în termen de 14 zile de la data 
încheierii procesului-verbal de recep ţie final ă a lucr ărilor, 
întocmit la expirarea perioadei de garan ţie a lucr ărilor în 
cauz ă. 
 
    (2) În situa ţia prev ăzut ă la art. 144 alin. (1), documentul 
constatator se emite în termen de 14 zile de la dat a la care ar 
fi trebuit încheiat contractul de achizi ţie public/acordul-
cadru, dac ă ofertantul nu ar fi refuzat semnarea acestuia, sau  
de la data de la care a fost reziliat acesta, în ca zul în care 
exist ă contract semnat. 
    (3) Autoritatea contractant ă are urm ătoarele obliga ţii: 
    a) s ă elibereze un exemplar al documentului constatator 
contractantului; 
    b) s ă p ăstreze un exemplar la dosarul achizi ţiei publice. 
 
    (4) Documentele constatatoare emise de c ătre entitatea 
contractant ă în conformitate cu prevederile alin. (1) şi (2) pot 
fi contestate potrivit Legii contenciosului adminis trativ nr. 
554/2004 , cu modific ările şi complet ările ulterioare. 
 (la 05-12-2016 Alineatul (4) din Articolul 166 , S ectiunea a 5-
a , Capitolul IV  a fost modificat de Punctul 6, Ar ticolul II 
din HOT ĂRÂREA nr. 866 din 16 noiembrie 2016, publicat ă în 
MONITORUL OFICIAL nr. 972 din 05 decembrie 2016 )  
 
    (5)  Documentele constatatoare emise de c ătre autoritatea 
contractant ă pentru neîndeplinirea obliga ţiilor contractuale de 
către contractant/contractant asociat şi, dac ă este cazul, 



pentru eventualele prejudicii, se public ă în SEAP, în termen de 
60 de zile de la data emiterii, dar nu mai devreme de data 
expir ării termenului/solu ţion ării contesta ţiilor, în situa ţia în 
care acestea au fost depuse. 
 (la 18-06-2018 Alineatul (5) din Articolul 166 , S ectiunea a 5-
a , Capitolul IV  a fost modificat de Punctul 88, A rticolul V 
din HOT ĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 2018, publicat ă în MONITORUL 
OFICIAL nr. 496 din 18 iunie 2018 )  
 
    (5^1) Autoritatea contractant ă are obliga ţia de a actualiza 
în SEAP informa ţiile cu privire la documentul prev ăzut la alin. 
(5) în termen de 5 zile de la momentul lu ării la cuno ştin ţă c ă 
situa ţia de fapt ce a stat la baza emiterii respectivului  
document constatator trebuie modificat ă din cauze obiective. 
 
 (la 18-06-2018 Articolul 166  din  Sectiunea a 5-a  , Capitolul 
IV  a fost completat de Punctul 89, Articolul V din  HOTĂRÂREA 
nr. 419 din 8 iunie 2018, publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 496 
din 18 iunie 2018 )  
 
    (6) În cazul contractelor atribuite prin cump ărare direct ă, 
autoritatea contractant ă are dreptul de a emite documente 
constatatoare în conformitate cu alin. (1), atunci când este 
solicitat acest lucru de c ătre contractant/contractant asociat. 
    (7) Autoritatea contractant ă poate emite un document 
constatator unui subcontractant la solicitarea aces tuia şi numai 
în cazul prezent ării contractului de subcontractare şi a 
recep ţiilor aferente. 
    (8) Atunci când ia decizia de respingere a unui  
candidat/ofertant, pe baza unui asemenea document c onstatator, 
comisia de evaluare are obliga ţia de a analiza dac ă acesta 
reflect ă îndeplinirea condi ţiilor cumulative prev ăzute la art. 
167 alin. (1) lit. g) din Lege . 
 
    CAP. V  
    Dispozi ţii tranzitorii şi finale 
    ART. 167  
    Operatorul SEAP are obliga ţia de a actualiza sistemul 
informatic luând în considerare progresul tehnologi c şi ţinând 
cont de actele delegate adoptate de Comisia Europea nă cu privire 
la regulile şi cerin ţele care trebuie îndeplinite de 
dispozitivele şi instrumentele utilizate în leg ătur ă cu 
transmiterea şi primirea ofertelor, a solicit ărilor de 
participare sau a planurilor/proiectelor în cazul c oncursurilor 
de solu ţii, inclusiv situa ţiile şi condi ţiile în care poate fi 
solicitat ă sau este necesar ă utilizarea semn ăturii electronice 
extinse, precum şi modalit ăţile de implementare a acesteia, 
precum şi utilizarea unor standarde tehnice specifice în ve derea 



asigur ării interoperabilit ăţii instrumentelor şi dispozitivelor 
utilizate pentru comunicarea electronic ă. 
 
    ART. 168  
    (1) În vederea îndeplinirii func ţiilor prev ăzute la art. 232 
alin. (1) din Lege , operatorul SEAP are obliga ţia, pe baza 
datelor disponibile, de a pune la dispozi ţia ANAP, în format 
electronic, rapoartele solicitate de aceasta, în sc opul 
exercit ării func ţiei de monitorizare în cadrul sistemului 
naţional de achizi ţii publice. 
    (2) Autoritatea contractant ă are obliga ţia de a transmite 
ANAP orice informa ţie solicitat ă de aceasta, inclusiv prin 
sec ţiunile suplimentare din cadrul formularelor de anun ţuri puse 
la dispozi ţie prin intermediul SEAP, în scopul exercit ării 
func ţiilor în cadrul sistemului na ţional de achizi ţii publice. 
 
    ART. 169  
    Centralizarea informa ţiilor referitoare la utilizarea în 
anul precedent, de c ătre autorit ăţile contractante, a 
mijloacelor electronice pentru aplicarea proceduril or de 
atribuire şi pentru achizi ţiile directe se realizeaz ă de 
operatorul SEAP, care are obliga ţia de a transmite un raport 
centralizator ANAP, pân ă la data de 31 ianuarie a fiec ărui an. 
 
    ART. 170  
    (1) Operatorul SEAP decide suspendarea operator ului economic 
în cazul în care acesta are un comportament care nu  corespunde 
cu normele de securitate şi utilizare a sistemului, aprobate 
prin decizie a operatorului SEAP, cu avizul ANAP. 
    (2) Decizia de suspendare prev ăzut ă la alin. (1) se public ă 
în SEAP. 
 
    ART. 171  
    (1) În aplicarea prezentelor norme metodologice , 
pre şedintele ANAP are dreptul de a emite ordine şi instruc ţiuni. 
    (2) În vederea exercit ării func ţiilor de control ex-ante şi 
ex-post ANAP va încheia protocoale de colaborare cu  institu ţii 
cu atribu ţii specifice în domeniul achizi ţiilor publice. 
 
    ANEXA 1  
 
    la normele metodologice 
 
*T* 
     
 
*ST* 
 



    Categoriile de contracte pentru a c ăror atribuire 
    nu poate fi utilizat ă licita ţia electronic ă 
 
*T* 
 
┌────────────────────────┬─────────────┐ 
│Cod CPV                 │Descriere    │ 
├────────────────────────┼─────────────┤ 
│de la 79200000-6        │             │ 
│[Servicii de            │Servicii de  │ 
│contabilitate, servicii │contabilitate │ 
│de audit şi             │şi de        │ 
│servicii fiscale] la    │consultan ţă  │ 
│79221000-9 [Servicii de │fiscal ă      │ 
│consultan ţă fiscal ă]    │             │ 
├────────────────────────┼─────────────┤ 
│de la 79310000-0        │             │ 
│[Servicii de studii de  │             │ 
│pia ţă] la 79315000-5    │Servicii de  │ 
│[Servicii de cercetare  │studii       │ 
│social ă], cu excep ţia   │             │ 
│79311210-2 [Servicii    │             │ 
│de anchete telefonice]  │             │ 
│şi 79312000-4 [Servicii │             │ 
│de testare a pie ţei]    │             │ 
├────────────────────────┼─────────────┤ 
│de la 79400000-8        │             │ 
│[Consultan ţă în afaceri │             │ 
│şi în management şi     │             │ 
│servicii conexe] la     │             │ 
│79415200-8 [Servicii de │             │ 
│consultan ţă în          │             │ 
│proiectare];            │             │ 
│de la 79417000-0        │             │ 
│[Servicii de consultan ţă│Servicii de  │ 
│în domeniul securit ăţii] │consultan ţă  │ 
│la 79420000-4 [Servicii │în afaceri   │ 
│conexe managementului]  │             │ 
│79421200-3 [Servicii de │             │ 
│elaborare de proiecte,  │             │ 
│altele decât pentru     │             │ 
│lucrări de construcţie];│             │ 
│79998000-6 [Servicii de │             │ 
│consiliere              │             │ 
│profesional ă            │             │ 
│(coaching)]; 66171000-9 │             │ 
│[Servicii de consultan ţă│             │ 
│financiară]; 66519310-7 │             │ 



│[Servicii de consultan ţă│             │ 
│în asigurări];          │             │ 
│79411100-9 [Servicii de │             │ 
│consultan ţă în          │             │ 
│dezvoltarea             │             │ 
│societăţilor];          │             │ 
│79822500-7 [Servicii de │             │ 
│proiectare grafică];    │             │ 
├────────────────────────┼─────────────┤ 
│de la 72212100-0        │             │ 
│[Servicii de dezvoltare │             │ 
│de software specific    │             │ 
│industriei] la          │             │ 
│72212991-2 [Servicii de │             │ 
│dezvoltare software     │             │ 
│pentru                  │Servicii de  │ 
│foi de calcul].         │dezvoltare de │ 
│72221000-0 [Servicii de │software     │ 
│consultan ţă privind     │             │ 
│analiza economică];     │             │ 
│72223000-4 [Servicii de │             │ 
│analiz ă a cerin ţelor    │             │ 
│tehnologiei             │             │ 
│informaţiilor];         │             │ 
│72224000-1 [Servicii de │             │ 
│consultan ţă privind     │             │ 
│gestionarea             │             │ 
│proiectelor]; 72262000-9 │             │ 
│[Servicii de dezvoltare │             │ 
│software]; 72413000-8   │             │ 
│[Servicii de proiectare │             │ 
│de site-uri WWW         │             │ 
│(World Wide Web)]       │             │ 
├────────────────────────┼─────────────┤ 
│de la 71200000-0        │             │ 
│[Servicii de arhitectur ă│             │ 
│şi servicii conexe] la  │             │ 
│71313200-7 [Servicii de │             │ 
│consultan ţă în izola ţie │             │ 
│acustic ă şi             │             │ 
│acustic ă interioar ă], cu │             │ 
│excep ţia 71244000-0     │             │ 
│[Calculare a            │             │ 
│costurilor, monitorizare │             │ 
│a costurilor];          │             │ 
│71245000-7 [Planuri de  │             │ 
│aprobare, schi ţe de     │             │ 
│lucru şi specificaţii]; │             │ 



│71243000-3 [Planuri     │             │ 
│provizorii (sisteme şi  │             │ 
│integrare)]; 71246000-4 │             │ 
│[Stabilire şi           │             │ 
│enumerare a cantit ăţilor │             │ 
│necesare în             │             │ 
│construcţii]; 71247000-1 │             │ 
│[Supraveghere a         │             │ 
│lucr ărilor de           │             │ 
│construcţii]; 71248000-8 │             │ 
│[Supraveghere a         │             │ 
│proiectului şi          │             │ 
│documentare].           │             │ 
│71314300-5 [Servicii de │             │ 
│consultan ţă în eficienta │             │ 
│energetică];            │             │ 
│71314310-8 [Servicii de │             │ 
│inginerie termic ă pentru │             │ 
│construcţii];           │Servicii de  │ 
│71315100-0 [Servicii de │arhitectur ă  │ 
│consultan ţă pentru      │şi           │ 
│lucrări de bază];       │inginerie    │ 
│71315210-4 [Servicii de │             │ 
│consultan ţă în          │             │ 
│instala ţii tehnice de   │             │ 
│construcţii]; 71318000-0 │             │ 
│[Servicii de consiliere │             │ 
│şi de consultan ţă       │             │ 
│în inginerie];          │             │ 
│71319000-7 [Servicii de │             │ 
│expertiză]; 71312000-8  │             │ 
│[Servicii de consultan ţă│             │ 
│în inginerie            │             │ 
│structurală]; 71320000-7 │             │ 
│[Servicii de concep ţie  │             │ 
│tehnică]; 71321000-4    │             │ 
│[Servicii de proiectare │             │ 
│tehnic ă a instala ţiilor │             │ 
│mecanice şi electrice   │             │ 
│pentru construc ţii].    │             │ 
│de la 71321200-6        │             │ 
│[Servicii de proiectare │             │ 
│a sistemelor de         │             │ 
│înc ălzire]              │             │ 
│la 71351400-7 [Servicii │             │ 
│de interpretare         │             │ 
│petrofizic ă], cu        │             │ 
│excep ţia                │             │ 



│71326000-9 [Servicii    │             │ 
│auxiliare de            │             │ 
│construc ţii].           │             │ 
│71353000-7 [Servicii de │             │ 
│analiz ă la suprafa ţă],  │             │ 
│713531000-8             │             │ 
│[Servicii de analiz ă    │             │ 
│hidrografică];          │             │ 
│71353200-9 [Servicii de │             │ 
│analiz ă                 │             │ 
│a dimensiunilor];       │             │ 
│71356200-0 [Servicii de │             │ 
│asistenţă tehnică];     │             │ 
│71410000-5 [Servicii de │             │ 
│urbanism]; 71400000-2   │             │ 
│[Servicii de urbanism   │             │ 
│şi de arhitectur ă       │             │ 
│peisagistică];          │             │ 
│71420000-8 [Servicii de │             │ 
│arhitectur ă             │             │ 
│peisagistică];          │             │ 
│71530000-2 [Servicii de │             │ 
│consultan ţă în          │             │ 
│construcţii];           │             │ 
│71600000-4, [Servicii de │             │ 
│testare, analiz ă şi     │             │ 
│consultanţă tehnică];   │             │ 
│71620000-0 [Servicii de │             │ 
│analiză]; 71621000-7    │             │ 
│[Servicii de analiz ă sau │             │ 
│consultan ţă te hnică];   │             │ 
│79932000-6 [Servicii    │             │ 
│de arhitectur ă de       │             │ 
│interior]; 79933000-3   │             │ 
│[Servicii de asisten ţă  │             │ 
│de                      │             │ 
│proiectare]             │             │ 
├────────────────────────┼─────────────┤ 
│de la 73100000-3        │             │ 
│[Servicii de cercetare  │             │ 
│şi de dezvoltare        │             │ 
│experimental ă] la       │Servicii de  │ 
│73220000-0 [Servicii de │cercetare  şi │ 
│consultan ţă în          │dezvoltare   │ 
│dezvoltare].            │             │ 
│73300000-5 [Proiectare  │             │ 
│şi executare în domeniul │             │ 
│cercet ării şi           │             │ 



│dezvoltării];           │             │ 
│7342000-2 [Studiu de    │             │ 
│prefezabilitate şi      │             │ 
│demonstra ţie            │             │ 
│tehnologic ă].           │             │ 
├────────────────────────┼─────────────┤ 
│de la 79100000-5        │             │ 
│[Servicii juridice] la  │Servicii     │ 
│79140000-7 [Servicii de │juridice     │ 
│consultan ţă şi de       │             │ 
│informare juridic ă].    │             │ 
└────────────────────────┴─────────────┘ 
*ST* 
 
 
 
 
 


