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PROCEDURA PROPRIE SIMPLIFICATĂ  

Privind atribuirea contractului de servicii din categoriile incluse în Anexa 2 din 
Legea 98/2016  privind achizițiile publice 

 
Servicii de formare profesională 

 
Capitolul 1 

Scop. Principii 
Art. 1  
Prezentele norme reglementează modul de realizare a achizițiilor publice, procedura de 
încheiere a contractului de servicii incluse în Anexa 2, astfel cum este stabilit prin Legea 
98/2016  privind achizițiile publice și are drept scop stabilirea regulilor în baza cărora va 
fi încheiat  contractul de servicii având ca obiect prestarea serviciilor privind activitatea 
de instruire prin asigurarea de formatori, servicii  necesare desfășurării activității 
C.R.F.P.A. Teleorman, precum și anumite aspecte specifice în legătură cu executarea 
contractelor de achiziție publică subsecvente.  
 
Art. 2  
Principiile care stau la baza încheierii contractului de servicii sunt: 
a) nediscriminarea; 
b) tratamentul egal, respectiv aplicarea, în mod nediscriminatoriu, a criteriilor de selecţie 
şi a criteriilor pentru atribuirea contractului de servicii, astfel încât orice prestator de 
servicii să aibă şanse egale de a i se atribui contractul respectiv;  
c) recunoaşterea reciprocă; 
d) transparenţa, respectiv punerea la dispoziţia tuturor celor interesaţi a informaţiilor 
referitoare la  aplicarea procedurii pentru încheierea contractului de servicii;  
e) proporţionalitatea; 
f) eficienta utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurenţial şi a 
criteriilor economice  pentru atribuirea contractelor de achiziţii publice; 
g) asumarea răspunderii.  
 
Art. 3 
 Prezentele norme procedurale interne se întemeiază pe următoarele prevederi legale: 
➢ Art. 7, alin.(1),lit.d și alin.(2) din  din Legea 98/2016  privind achizițiile publice 
.Conform prevederilor art.7 alin.(2) din Legea 98/2016, autoritatea contractantă atribuie 



 

 
 

 
 

 

contractele de achiziție publică/acordurile-cadru și organizeză concursurile de soluții 
care privesc  achiziții publice a căror valoare estimată este mai mică decât pragurile 
corespunzătoare prevăzute la alin.(1), (3.376.500 lei) prin aplicarea unei proceduri 
proprii, cu respectarea principiilor prevăzute la art. 2, alin.(1). 
➢ Art.101, alin.(2) din H.G. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție 
publică/acordului-cadru din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. Atunci când 
atribuie contracte de achiziție publică/acorduri cadru și organizează concursuri de soluții 
care privesc achiziții publice ce au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice a 
căror valoare estimată este mai mică decât  pragurile corespunzătoare prevăzute la 
art.7, alin.(1) lit.d din Legea 98/2016, autoritățile contractante pot organiza propriile 
proceduri simplificate de atribuire cu respectarea principiilor prevăzute la art.2, alin.(2) 
din lege. 
 

Capitolul 2 
Definiţii 

Art. 4  
În sensul prezentelor norme procedurale interne, se înţelege prin:  

a) abatere profesională - orice comportament culpabil care afectează credibilitatea 
profesională a operatorului economic în cauză, cum ar fi încălcări ale drepturilor 
de proprietate intelectuală, săvârşite cu intenţie sau din culpă gravă, inclusiv 
încălcări ale normelor de deontologie în sensul strict al profesiei căreia îi aparţine 
acest operator 

b) achiziţie sau achiziţie publică - achiziţia de lucrări, de produse sau de servicii 
prin intermediul unui contract de achiziţie publică de către una ori mai multe 
autorităţi contractante de la operatori economici desemnaţi de către acestea, 
indiferent dacă lucrările, produsele sau serviciile sunt destinate ori nu realizării 
unui interes public;  

c) acord-cadru - acordul încheiat în formă scrisă între una sau mai multe autorităţi 
contractante şi unul ori mai mulţi operatori economici care are ca obiect stabilirea 
termenilor şi condiţiilor care guvernează contractele de achiziţie publică ce 
urmează a fi atribuite într-o anumită perioadă, în special în ceea ce priveşte 
preţul şi, după caz, cantităţile avute în vedere; 

d) anunţ de intenţie valabil în mod continuu - anunţul de intenţie publicat de 
autoritatea contractantă ca modalitate de iniţiere a unei proceduri de atribuire 
pentru achiziţia de servicii sociale ori alte servicii specifice, prevăzute în anexa 
nr. 2, alternativă anunţului de participare, în cuprinsul căruia se face referire în 
mod specific la categoriile de servicii care fac obiectul contractelor ce urmează 
să fie atribuite, se indică faptul că respectivele contracte sunt atribuite fără 
publicarea ulterioară a unui anunţ de participare şi se invită operatorii economici 
interesaţi să îşi exprime în scris interesul pentru participarea la procedura de 
atribuire; 



 

 
 

 
 

 

e)  contract de achiziţie publică - contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, 
actului administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulţi operatori economici 
şi una ori mai multe autorităţi contractante, care are ca obiect execuţia de lucrări, 
furnizarea de produse sau prestarea de servicii; 

f)  contract de achiziţie publică de servicii - contractul de achiziţie publică care 
are ca obiect prestarea de servicii, altele decât cele care fac obiectul unui 
contract de achiziţie publică de lucrări potrivit lit. m); 

g)  contractant - orice operator economic care este parte la un contract de achiziţie 
publică; r) CPV - nomenclatorul de referinţă în domeniul achiziţiilor publice, 
adoptat prin Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind Vocabularul comun privind achiziţiile 
publice (CPV); s) DUAE - documentul unic de achiziţii european furnizat în 
format electronic prin utilizarea formatului standard stabilit de Comisia 
Europeană, constând în declaraţia pe propria răspundere a operatorului 
economic cu privire la îndeplinirea criteriilor de calificare şi selecţie;  

h)  e-Certis - sistemul electronic implementat şi administrat de Comisia Europeană 
cuprinzând informaţii privind certificate şi alte documente justificative solicitate în 
mod obişnuit de autorităţile contractante în cadrul procedurilor de atribuire;  

i)  etichetă - orice document, certificat sau atestare care confirmă că lucrări, 
produse, servicii, procese sau proceduri îndeplinesc anumite cerinţe;  

j)  evaluare tehnică europeană - evaluarea documentată a performanţelor unui 
produs pentru construcţii, în ceea ce priveşte caracteristicile esenţiale ale 
acestuia, în conformitate cu respectivul document de evaluare european, astfel 
cum este definit în art. 2 pct. 12 din Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor 
condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de 
abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului; 

k)  furnizor - entitatea care pune la dispoziţia unui contractant produse, inclusiv 
servicii de instalare sau amplasare a acestora, dacă este cazul, ori care 
prestează servicii către acesta, care nu are calitatea de subcontractant;  

l)  furnizor de servicii de achiziţie - o persoană de drept public sau de drept 
privat care oferă pe piaţă activităţi de achiziţie auxiliare;  

m) document al achiziţiei - anunţul de participare, documentaţia de atribuire, 
precum şi orice document suplimentar emis de autoritatea contractantă sau la 
care aceasta face trimitere pentru a descrie ori stabili elemente ale achiziţiei sau 
ale procedurii de atribuire;  

n) documentaţia de atribuire - documentul achiziţiei care cuprinde cerinţele, 
criteriile, regulile şi alte informaţii necesare pentru a asigura operatorilor 
economici o informare completă, corectă şi explicită cu privire la cerinţe sau 
elemente ale achiziţiei, obiectul contractului şi modul de desfăşurare a procedurii 
de atribuire, inclusiv specificaţiile tehnice ori documentul descriptiv, condiţiile 
contractuale propuse, formatele de prezentare a documentelor de către 
candidaţi/ofertanţi, informaţiile privind obligaţiile generale aplicabile; 



 

 
 

 
 

 

o)  ofertant - orice operator economic care a depus o ofertă în cadrul unei 
proceduri de atribuire; 

p)   ofertă - actul juridic prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se 
angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziţie publică. Oferta 
cuprinde propunerea financiară, propunerea tehnică, precum şi alte documente 
stabilite prin documentaţia de atribuire;  

q)  ofertă alternativă - oferta care respectă cerinţele minime şi eventualele cerinţe 
specifice prevăzute în documentele achiziţiei, dar care propune o soluţie diferită 
într-o măsură mai mare sau mai mică; 

r)   operator economic - orice persoană fizică sau juridică, de drept public ori de 
drept privat, sau grup ori asociere de astfel de persoane, care oferă în mod licit 
pe piaţă executarea de lucrări şi/sau a unei construcţii, furnizarea de produse ori 
prestarea de servicii, inclusiv orice asociere temporară formată între două ori mai 
multe dintre aceste entităţi; 

s)  persoane cu funcţii de decizie - conducătorul autorităţii contractante, membrii 
organelor decizionale ale autorităţii contractante ce au legătură cu procedura de 
atribuire, precum şi orice alte persoane din cadrul autorităţii contractante ce pot 
influenţa conţinutul documentelor achiziţiei şi/sau desfăşurarea procedurii de 
atribuire; 

t)  Sistemul electronic de achiziţii publice, denumit în continuare SEAP - 
desemnează sistemul informatic de utilitate publică, accesibil prin internet la o 
adresă dedicată, utilizat în scopul aplicării prin mijloace electronice a procedurilor 
de atribuire şi în scopul publicării anunţurilor la nivel naţional; 

u)  scris(ă) sau în scris - orice ansamblu de cuvinte sau cifre care poate fi citit, 
reprodus şi comunicat ulterior, inclusiv informaţii transmise şi stocate prin 
mijloace electronice; 

v)  solicitare de participare - solicitarea transmisă de operatorul economic 
împreună cu documentele necesare în vederea îndeplinirii cerinţelor de calificare 
în prima etapă în cadrul unei proceduri de licitaţie restrânsă, negociere 
competitivă, dialog competitiv sau parteneriat pentru inovare; 

w)  subcontractant - orice operator economic care nu este parte a unui contract de 
achiziţie publică şi care execută şi/sau furnizează anumite părţi ori elemente ale 
lucrărilor sau ale construcţiei ori îndeplinesc activităţi care fac parte din obiectul 
contractului de achiziţie publică, răspunzând în faţa contractantului de 
organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în acest scop; 

x)  zile - zile calendaristice, cu excepţia cazurilor în care se prevede expres că sunt 
zile lucrătoare. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 

Capitolul 3 
Procedura 

Art.5 
(1) Persoanele responsabile de realizarea procedurii de achiziție publică, vor întocmi: 
- Referat de necesitate/Notă justificativă privind necesitatea achiziționării serviciului, ce 
va fi înaintat conducătorului instituției spre aprobare.  
- Notă justificativă privind determinarea valorii estimate a contractului de servicii . 
Valoarea estimată a achiziției se consideră a fi valoarea maximă estimată fără TVA, a 
tuturor contractelor de achiziție publică subsecvente care se anticipează că vor fi 
atribuite în baza contractului de servicii. Este documentul intern prin care, persoana 
responsabilă estimează valoarea contractului de servicii și se aprobă de către 
conducătorul instituției. 
- Notă justificativă privind alegerea procedurii de achiziție publică.Este un document 
intern, prin care persoana responsabilă cu achiziția, propune motivat conducerii, 
utilizarea procedurii de atribuire, în concordanță cu prezentele norme interne, care 
ulterior va fi  aprobată de către directorul instituției.  
- Documentația de atribuire ce va cuprinde fișa de date, caietul de sarcini, informații 
referitoare la clauzele contractuale obligatorii. Criteriul de atribuire a contractului de 
servicii este “cel mai bun raport calitate-preț”.   Criteriile de calificare și selecție stabilite 
în fișa de date a achiziției, au ca scop demonstrarea potențialului tehnic, financiar și 
organizatoric al fiecărui operator economic participant la procedură, potențial care 
trebuie să reflecte posibilitatea concretă a acestuia de a îndeplini contractul și de a 
rezolva eventualele dificultăți legate de îndeplinirea acestuia, în cazul în care oferta este 
declarată câștigătoare. Criteriile de selecție pot privi numai situația economică și 
financiară și/sau capacitatea tehnică și profesională și trebuie să se raporteze la 
criteriile de calificare care au fost stabilite prin documentația de atribuire. Criteriile de 
calificare și criteriile de selecție stabilite vor fi incluse  în fișa de date a achiziției precum 
și în anunțul de participare. În anunțul de participare și în documentația de atribuire, se 
va preciza modalitatea de acordare a punctajului pe baza căruia se va realiza 
clasamentul ofertanților. C.R.F.P.A. Teleorman, nu are dreptul de a restricționa 
participarea la procedura de atribuire a contractului de servicii prin introducerea  unor 
cerințe minime de calificare, care nu prezintă relevanță sau sunt disproporționate în 
raport cu natura și complexitatea contractului de servicii ce urmează să fie încheiat. 
- Transmiterea spre publicare a anunțului de participare.  
 
(2) Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica o selecţie internă de oferte pentru 
atribuirea unui contract de servicii, iar orice prestator interesat are dreptul de a depune 
o oferta în acest sens. Aceasta procedură presupune: 
      - transmiterea spre publicare a unui anunț de participare;  
     - posibilitatea ridicării de la sediul autorităţii contractante a documentaţiei de atribuire 
de către operatorii economici interesaţi să depună oferte sau de pe site-ul CRFPA 
Teleorman www.crfpa-teleorman.ro. 

http://www.crfpa-teleorman.ro/


 

 
 

 
 

 

     - întocmirea şi transmiterea răspunsurilor la întrebările formulate de către operatorii 
econimici interesaţi, în vederea clarificării unor elemente cuprinse în documentaţia de 
atribuire; 
     - primirea şi înregistrarea pachetelor (coletelor) sigilate, care conţin ofertele şi 
documentele însoţitoare; 
     - deschiderea ofertelor depuse; 
     - evaluarea ofertelor în funcţie de criteriile stabilite în documentaţia de atribuire; 
     - stabilirea rezultatelor selecţiei interne de oferte şi declararea ofertei câştigătoare; 
     - comunicarea către toti ofertanţii a rezultatului procedurii de atribuire a contractului 
de servicii; 
     - încheierea contractului de servicii;  
     
 

Capitolul 4 
Reguli generale de participare și desfășurare a procedurii de atribuire 

 
Art.6 
(1) C.R.F.P.A. Teleorman în calitate de autoritate contractantă are obligația să acorde 
operatorilor economici un tratament egal și nediscriminatoriu și să acționeze într-o 
manieră transparentă și proporțională. În acest sens, achizițiile nu vor fi concepute sau 
structurate cu scopul restrângerii artificiale a concurenței.   
(2) Orice operator economic, aşa cum a fost definit la art.4 lit.(r), are dreptul de a 
depune ofertă, în condiţiile prezentelor norme procedurale, la selecţia de oferte şi de a 
participa, printr-un reprezentat împuternicit, la şedinţa de deschidere a ofertelor depuse 
pentru atribuirea contractului de servicii. 
 (3) C.R.F.P.A. Teleorman are obligația de a nu dezvălui informațiile transmise  de 
operatorii economici indicate de aceștia ca fiind confidențiale, inclusiv secrete tehnice 
sau comerciale și elementele confidențiale ale ofertelor. 
(4) Numărul de operatori economici care au dreptul să depună ofertă, este nelimitat. 
 

 
Capitolul 5 

Confidențialitate 
 

Art.7 
Fără a aduce atingere celorlalte prevederi sau dispoziții legale privind liberul acces la 
informațiile de interes public ori ale altor acte normative care reglementează activitatea 
autorității contractante, subscrisa are obligația de a nu dezvălui informațiile transmise 
de operatorii economici indicate de acești a ca fiind confidențiale, inclusiv secrete 
tehnice sau comerciale și elementele confidențiale ale ofertelor. 
 
 
 



 

 
 

 
 

 

Capitolul 6 
Reguli de evitare a conflictului de interese 

 
Art.8.  
Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, C.R.F.P.A. Teleorman are obligaţia de a 
lua toate măsurile necesare pentru a preveni, identifica şi remedia situaţiile de conflict 
de interese, în scopul evitării denaturării concurenţei şi al asigurării tratamentului egal 
pentru toţi operatorii economici.  
 
Art.9 
Prin conflict de interese se înţelege orice situaţie în care membrii personalului autorităţii 
contractante sau ai unui furnizor de servicii de achiziţie care acţionează în numele 
autorităţii contractante, care sunt implicaţi în desfăşurarea procedurii de atribuire sau 
care pot influenţa rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, 
economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care 
compromite imparţialitatea ori independenţa lor în contextul procedurii de atribuire. 
 
Art.10 
Reprezintă situaţii potenţial generatoare de conflict de interese orice situaţii care ar 
putea duce la apariţia unui conflict de interese în sensul art. 59 din Legea 98/2016, cum 
ar fi următoarele, reglementate cu titlu exemplificativ: 
 a) participarea în procesul de verificare/evaluare a ofertelor a persoanelor care deţin 
părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi, terţi 
susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care fac parte din consiliul de 
administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi, terţi 
susţinători ori subcontractanţi propuşi; 
 b) participarea în procesul de verificare/evaluare a ofertelor a unei persoane care este 
soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din 
consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre 
ofertanţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi; 
 c) participarea în procesul de verificare/evaluare a ofertelor a unei persoane despre 
care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informaţii concrete că 
poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă 
natură, ori se află într-o altă situaţie de natură să îi afecteze independenţa şi 
imparţialitatea pe parcursul procesului de evaluare;  
d) situaţia în care ofertantul  are drept membri în cadrul consiliului de 
administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi 
semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv 
ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul 
C.R.F.P.A. Teleorman sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de 
atribuire; 
e) situaţia în care ofertantul a nominalizat printre principalele persoane desemnate 
pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la 



 

 
 

 
 

 

gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de 
decizie în cadrul C.R.F.P.A. Teleorman sau al furnizorului de servicii de achiziţie 
implicat în procedura de atribuire.  
  
 
Art.11 
 (1) În cazul în care autoritatea contractantă identifică o situaţie potenţial generatoare de 
conflict de interese, aceasta are obligaţia de a întreprinde orice demersuri necesare 
pentru a stabili dacă situaţia respectivă reprezintă o situaţie de conflict de interese şi de 
a prezenta ofertantului aflat în respectiva situaţie o expunere a motivelor care, în opinia 
autorităţii contractante, sunt de natură să ducă la un conflict de interese. 
 (2) În cazul prevăzut la alin. (1), autoritatea contractantă solicită ofertantului 
transmiterea punctului său de vedere cu privire la respectiva situaţie. 
 (3) În cazul în care, în urma aplicării dispoziţiilor alin. (1) şi (2), autoritatea contractantă 
stabileşte că există un conflict de interese, aceasta adoptă măsurile necesare pentru 
eliminarea circumstanţelor care au generat conflictul de interese, dispunând măsuri cum 
ar fi înlocuirea persoanelor responsabile cu evaluarea ofertelor, atunci când le este 
afectată imparţialitatea, acolo unde este posibil, sau eliminarea ofertantului aflat în 
relaţie cu persoanele cu funcţii de decizie din cadrul autorităţii contractante.  

 
Capitolul 7 

Reguli aplicabile comunicărilor 
 

Art.12 
(1) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare şi altele asemenea, prevăzute de 
prezenta procedură, sunt transmise în scris, prin mijloace electronice de comunicare 
sau, ca excepţie, prin alte mijloace decât cele electronice.  
(2) Instrumentele şi dispozitivele utilizate pentru comunicarea prin mijloace electronice, 
precum şi caracteristicile tehnice ale acestora trebuie să fie nediscriminatorii, disponibile 
cu caracter general, trebuie să asigure interoperabilitatea cu produsele de uz general în 
domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor şi să nu limiteze accesul operatorilor 
economici la procedura de atribuire.  
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), comunicarea verbală poate fi utilizată pentru 
alte comunicări decât cele privind elementele esenţiale ale unei proceduri de atribuire, 
cu condiţia consemnării în scris a principalelor elemente ale conţinutului comunicării 
verbale, cu condiţia respectării procedurilor de atribuire, cu informarea tuturor 
participanţilor. 
 (4) În sensul dispoziţiilor alin. (3), elementele esenţiale ale procedurii de atribuire includ 
documentele achiziţiei şi ofertele. 
 (5) Conţinutul comunicărilor verbale cu ofertanţii care ar putea avea un impact 
semnificativ asupra conţinutului şi evaluării ofertelor se consemnează prin mijloace 
corespunzătoare, cum ar fi minute, înregistrări audio sau sinteze ale principalelor 
elemente ale comunicării.  



 

 
 

 
 

 

 
Art.13 
 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura protejarea integrităţii datelor, a 
confidenţialităţii ofertelor în cadrul tuturor operaţiunilor de comunicare, transmitere şi 
stocare a informaţiilor.  
(2) Conţinutul ofertelor, este confidenţial până la data stabilită pentru deschiderea 
acestora. 
 (3) Autoritatea contractantă ia cunoştinţă de conţinutul ofertelor numai de la data 
stabilită pentru deschiderea acestora. 
 

 
 
 

Capitolul 8 
Documentaţia de atribuire.  

Art.14 
(1) Documentația de atribuire este alcătuită din următoarele: 
a) fișa de date a achiziției; 
b) caietul de sarcini; 
c) proiectul de contract de servicii conținând clauzele contractuale obligatorii; 
d) formulare și modele de documente. 
(2) Documentația de atribuire conține orice cerință, criteriu, regulă și alte informații 
necesare pentru a asigura ofertantului o informare completă, corectă și explicită cu 
privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire. 
(3) Fișa de date trebuie să conțină informații generale standard, însoțite de formalitățile 
ce trebuie îndeplinite în legătură cu procedura de atribuire, criteriile de calificare și 
selecție, informații privind garanția de participare, modul în care trebuie întocmite  și 
structurate propunerea tehnică și cea financiară, criteriul de atribuire ce urmează a fi 
aplicat, precum și căile de atac ce pot fi utilizate. 
(4) Caietul de sarcini conține în mod obligatoriu specificații tehnice care reprezintă 
cerințe, prescripții, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui serviciu să fie 
descris în mod obiectiv, astfel încât să corespundă necesității autorității contractante. 
Art.15 
(1) Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații 
suplimentare în legătură cu documentația de atribuire. 
(2)Autoritatea contractantă are obligația de a răspunde în mod clar și complet, cât mai 
repede posibil la orice  solicitare de clarificări sau informații suplimentare, într-o 
perioadă  care nu trebuie să depășească de regulă, 3 zile lucrătoare de primirea unei 
astfel de solicitări din partea unui operator economic. 
(3) Răspunsul autorității contractante  la aceste solicitări trebuie să fie transmise cu cel 
puțin 6 zile  înainte de termenul stabilit  pentru depunerea ofertelor. 
 
 



 

 
 

 
 

 

Capitolul 9 
Criterii de calificare pentru atribuirea contractului de servicii 

 
Art.16 
(1) Criteriile de calificare au ca scop demonstrarea potenţialului tehnic, financiar şi 
organizatoric al fiecărui operator economic participant la procedură, potenţial care 
trebuie să reflecte posibilitatea concretă a acestuia de a îndeplini contractul  şi de a 
rezolva eventualele dificultăţi legate de îndeplinirea acestuia, în cazul în care oferta sa 
va fi declarată câştigătoare. 
(2) Criteriile de calificare  stabilite de către autoritatea contractantă, sunt incluse în fișa 
de date a achiziției și în caietul de sarcini. 
(3) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a restricționa participarea la procedura de 
atribuire a contractului de servicii prin introducerea unor criterii minime de calificare, 
care: 
a) nu prezintă relevanță în raport cu natura și complexitatea contractului de servicii ce 
urmează să fie atribuit; 
(b) sunt disproporționate în raport cu natura și complexitatea contractului de servicii ce 
urmează să fie atribuit. 
 

 
 

Capitolul 10 
Stabilirea criteriului de atribuire 

 
Art.17 
(1) Criteriile de calificare au ca scop demonstrarea potenţialului tehnic, financiar şi 
organizatoric al fiecărui operator economic participant la procedură, potenţial care 
trebuie să reflecte posibilitatea concretă a acestuia de a îndeplini contractul şi de a 
rezolva eventualele dificultăţi legate de îndeplinirea acestuia, în cazul în care oferta sa 
va fi declarată câştigătoare. 
(2) Autoritatea contractantă atribuie contractului de servicii ofertantului care a depus  
oferta cea mai avantajoasă din punct al raportului calitate-pret. 
(3) În sensul dispozițiilor alin.(2), autoritatea contractantă stabilește oferta cea mai 
avantajoasă din punct de vedere al raportului calitate-pret, pe baza criteriului de 
atribuire și a factorilor de evaluare prevăzuți în documentele achiziției. 
(4) Pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, 
autoritatea contractantă va aplica  ca și criteriu de atribuire “cel mai bun raport calitate-
preț”. 
(5) În sensul alin.(4), stabilirea ofertei câștigătoare se realizează prin aplicarea unui 
sistem de factori de evaluare pentru care se stabilesc ponderi relative sau un algortim 
specific de calcul. 
(6) Factorii de evaluare a ofertelor, precum și algoritmul de calcul se precizează în mod 
clar și detaliat în cadrul documentației de atribuire și  vor reflecta metodologia de 



 

 
 

 
 

 

punctare a avantajelor care vor rezulta din propunerile tehnice și financiare prezentate 
de către ofertanți. 
 

Capitolul 11 
Stabilirea garanției de participare 

 
Art.18 
(1) Garanția de participare reprezintă un instrument aferent modului de prezentare a 
ofertei, care are drept scop protejarea autorității contractante față de riscul unui 
comportament necorespunzător al ofertantului pe toată perioada implicării sale în 
procedura de atribuire. 
(2) Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ofertanţilor constituirea garanţiei de 
participare. 
(3) Fişa de date a achiziţiei trebuie să conţină următoarele informaţii privind constituirea 
garanţiei de participare: 
a) valoarea, ce nu poate depăşi 1% din valoarea estimată a contractului de achiziţie 
publică pe lot;  
b) perioada de valabilitate care va fi cel puţin egală cu perioada minimă de valabilitate a 
ofertei, astfel cum a fost solicitată prin documentaţia de atribuire.  
 
Art. 19 
(1) Garanţia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument 
de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară ori de o societate de 
asigurări, care nu se află în situaţii speciale privind autorizarea ori supravegherea, în 
condiţiile legii. 
(2) Garanţia de participare trebuie să fie constituită în suma şi pentru perioada de 
valabilitate prevăzute în documentaţia de atribuire. Oferta va fi considerată 
inacceptabilă dacă există neconcordanțe cu privire la îndeplinirea condițiilor de formă 
ale garanției de participare, inclusiv cele privind cuantumul și valabilitatea. 
(3) Garanţia trebuie să fie irevocabilă.  
(4) Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata garanţiei de participare se va 
executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei 
acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, şi se prezintă autorităţii contractante în 
original, cel mai târziu la data şi ora-limită de depunere a ofertelor. 
 (5) Autoritatea contractantă nu are dreptul:  
 a) de a impune sau de a interzice prezentarea unui instrument de garantare emis de 
către o  anumită societate bancară ori societate de asigurări, nominalizată în mod 
expres în documentaţia de atribuire; 
 b) de a limita posibilitatea de prezentare a instrumentelor de garantare numai la cele 
care sunt emise de către societăţi bancare sau numai la cele care sunt emise de către 
societăţi de asigurări.  
(7) În orice situaţie, dovada constituirii garanţiei de participare trebuie să fie prezentată 
în original cel mai târziu la data şi ora-limită de depunere a ofertelor. 



 

 
 

 
 

 

 
Art.20 
(1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a reţine garanţia de participare atunci când 
ofertantul se află în oricare dintre următoarele situaţii: 
a) îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;  
b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuză să semneze contractul de servicii în 
perioada de valabilitate a ofertei. 
 
 
 
 Art. 21 
 (1) Garanţia de participare, constituită de ofertanţii a căror ofertă nu a fost stabilită 
câştigătoare, se restituie de către autoritatea contractantă după semnarea contractului 
de servicii cu ofertantul a cărui ofertă a fost desemnată câştigătoare, dar nu mai târziu 
de 3 zile lucrătoare de la data semnării contractului de servicii cu ofertantul declarat 
câştigător.  
(2) În cazul în care autoritatea contractantă se află în situaţia de a anula procedura de 
atribuire, garanţia de participare se restituie după data expirării termenului de depunere 
a unei contestaţii cu privire la această decizie, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de 
la această dată. 
 

Capitolul 12 
Reguli generale  de participare la procedura de atribuire 

 
Art.22 
Sub sancţiunea excluderii din procedura posibilitatea operatorilor economici de a 
depune ofertă alternativă ofertantul nu are dreptul ca în cadrul aceleiaşi proceduri de 
atribuire: 
a) să depună două sau mai multe oferte individuale şi/sau comune, sub sancţiunea 
excluderii din competiţie a tuturor ofertelor în cauză;  

 
Capitolul 13 

Motive de excludere a ofertantului 
 

Art.23 
(1) Autoritatea contractantă aplică în cadrul procedurii de atribuire numai criterii de 
calificare referitoare la: 
a) motive de excludere a ofertantului;  
b) capacitatea ofertantului. 
(2) Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire a contractului de servicii 
orice operator economic cu privire la care a stabilit, în urma analizei informaţiilor şi 
documentelor prezentate de acesta, sau a luat cunoştinţă în orice alt mod că a fost 



 

 
 

 
 

 

condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia 
dintre următoarele infracţiuni: 
 a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 
286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de 
dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator 
economic a fost condamnat;  
b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289 - 294 din Legea nr. 286/2009, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie 
prevăzute de art. 10 - 13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi 
sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau de 
dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator 
economic a fost condamnat; 
 c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 
18^1 - 18^5 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de 
dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator 
economic a fost condamnat;  
d) acte de terorism, prevăzute de art. 32 - 35 şi art. 37 - 38 din Legea nr. 535/2004 
privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, 
sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul 
operator economic a fost condamnat;  
e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi 
sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi 
combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea 
terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care 
respectivul operator economic a fost condamnat; 
 f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209 - 217 din Legea 
nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a 
fost condamnat;  
g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare 
ale Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995. 
 (3) Obligaţia de a exclude din procedura de atribuire un operator economic, se aplică şi 
în cazul în care persoana condamnată printr-o hotărâre definitivă este membru al 
organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator 
economic sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia.  
 
Art.24 
 (1) Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire orice operator economic 
despre care are cunoştinţă că şi-a încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor 
sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o 
hotărâre judecătorească sau decizie administrativă având caracter definitiv şi obligatoriu 
în conformitate cu legea statului în care respectivul operator economic este înfiinţat.  



 

 
 

 
 

 

(2) Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire un operator economic în 
cazul în care poate demonstra prin orice mijloace adecvate că respectivul operator 
economic şi-a încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la 
bugetul general consolidat.  
(3) Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire dacă, anterior 
deciziei de excludere, îşi îndeplineşte obligaţiile prin plata impozitelor, taxelor sau 
contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalităţi de stingere a 
acestora sau beneficiază, în condiţiile legii, de eşalonarea acestora ori de alte facilităţi 
în vederea plăţii acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi ori penalităţi de 
întârziere acumulate sau a amenzilor. 
 
 Art.25 
(1) Prin excepţie de la dispoziţiile art. 26 alin. (1) şi (2), în cazuri excepţionale, 
autoritatea contractantă are dreptul de a nu exclude din procedura de atribuire un 
operator economic care se află într-una dintre situaţiile prevăzute la art. 26 alin. (1) şi 
(2), pentru motive imperative de interes general, precum sănătatea publică sau 
protecţia mediului.  
(2) Prin excepţie de la dispoziţiile art. 26 alin. (1) şi (2), un operator economic nu este 
exclus din procedura de atribuire atunci când cuantumul impozitelor, taxelor şi 
contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate şi restante, îndeplineşte una din 
următoarele condiţii:  
a) este mai mic de 4.000 lei; 
b) este mai mare de 4.000 lei şi mai mic de 5% din totalul impozitelor, taxelor şi 
contribuţiilor datorate de operatorul economic la cea mai recentă dată scadentă a 
acestora.  
 
Art.26 
 (1) Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire a contractului de servicii 
orice operator economic care se află în oricare dintre următoarele situaţii: 
 a) a încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51 din Legea 98/2016, iar autoritatea 
contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi 
decizii ale autorităţilor competente prin care se constată încălcarea acestor obligaţii;  
b) se află în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în 
încetarea activităţii;  
c) a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea, iar 
autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, 
cum ar fi o decizie a unei instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative;  
d) autoritatea contractantă are suficiente indicii rezonabile/informaţii concrete pentru a 
considera că operatorul economic a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care 
vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; 
 e) se află într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în 
cauză, iar această situaţie nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai 
puţin severe; 



 

 
 

 
 

 

 f) participarea anterioară a operatorului economic la pregătirea procedurii de atribuire a 
condus la o distorsionare a concurenţei, iar această situaţie nu poate fi remediată prin 
alte măsuri mai puţin severe; 
 g) operatorul economic şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i 
reveneau în cadrul unui contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii 
sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au 
dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte 
sancţiuni comparabile; 
 h) operatorul economic s-a făcut vinovat de declaraţii false în conţinutul informaţiilor 
transmise la solicitarea autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de 
excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, nu a prezentat aceste 
informaţii sau nu este în măsură să prezinte documentele justificative solicitate;  
i) operatorul economic a încercat să influenţeze în mod nelegal procesul decizional al 
autorităţii contractante, să obţină informaţii confidenţiale care i-ar putea conferi avantaje 
nejustificate în cadrul procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijenţă informaţii 
eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante 
privind excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator economic, 
selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achiziţie publică către respectivul 
operator economic.  
(2) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. c), prin abatere profesională gravă se înţelege orice 
abatere comisă de operatorul economic care afectează reputaţia profesională a 
acestuia, cum ar fi încălcări ale regulilor de concurenţă de tip cartel care vizează 
trucarea licitaţiilor sau încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală, săvârşită cu 
intenţie sau din culpă gravă.  
(3) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. d) se consideră că autoritatea contractantă are 
suficiente indicii plauzibile pentru a considera că operatorul economic a încheiat cu alţi 
operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în 
legătură cu procedura în cauză în următoarele situaţii, reglementate cu titlu 
exemplificativ:  
a) în cadrul organelor de conducere a 2 sau mai multor operatori economici participanţi 
la procedura de atribuire se regăsesc aceleaşi persoane sau persoane care sunt 
soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care au interese comune de 
natură personală, financiară sau economică sau de orice altă natură; 
b) un ofertant a depus două sau mai multe oferte, atât individual cât şi în comun cu alţi 
operatori economici sau doar în comun cu alţi operatori economici;  
(4) Înainte de excluderea unui operator economic în temeiul alin. (1) lit. d), autoritatea 
contractantă solicită în scris Consiliului Concurenţei punctul de vedere cu privire la 
indiciile identificate care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu 
procedura de atribuire în cauză, pe care acesta îl va înainta în termen de maximum 15 
zile. 
 (5) Autoritatea contractantă are obligaţia furnizării tuturor informaţiilor solicitate de 
Consiliul Concurenţei, în vederea formulării punctului de vedere, conform dispoziţiilor 
alin. (4). 



 

 
 

 
 

 

 (6) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. g) se consideră încălcări grave ale obligaţiilor 
contractuale, cu titlu exemplificativ, neexecutarea contractului, prestarea de servicii care 
prezintă neconformităţi majore care le fac improprii utilizării conform destinaţiei 
prevăzute în contract.  
 
Art.27 
 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta ca fiind suficient şi relevant 
pentru demonstrarea faptului că ofertantul nu se încadrează în una dintre situaţiile 
prevăzute la art. 24, 25,26, orice document considerat edificator, din acest punct de 
vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, 
caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din 
ţara respectivă.  
(2) În cazul în care există incertitudini în ceea ce priveşte existenţa sau inexistenţa unei 
situaţii de excludere, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita în mod direct 
informaţii de la autorităţile competente străine prevăzute la alin. (1). 
 (3) În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul nu se 
emit documente de natura celor prevăzute la alin. (1) sau respectivele documente nu 
vizează toate situaţiile prevăzute la art. 24,25,26, autoritatea contractantă are obligaţia 
de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există 
prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică 
dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii 
profesionale care are competenţe în acest sens. 
 
 Art.28 
Autoritatea contractantă exclude un operator economic în orice moment al procedurii de 
atribuire în care ia la cunoştinţă că operatorul economic se află, având în vedere 
acţiunile sau inacţiunile săvârşite înainte sau în cursul procedurii, în una dintre situaţiile 
prevăzute la art. 24,25,26, de natură să atragă excluderea din procedura de atribuire.  
 
Art. 29 
 (1) Orice operator economic aflat în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 24-26 care 
atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi care să arate că 
măsurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-şi demonstra în concret credibilitatea 
prin raportare la motivele de excludere. 
 (2) În cazul în care autoritatea contractantă consideră dovezile prezentate de 
operatorul economic în conformitate cu prevederile alin. (1) ca fiind suficiente pentru 
demonstrarea în concret a credibilităţii, autoritatea contractantă nu exclude operatorul 
economic din procedura de atribuire.  
 (3) Dovezile pe care operatorul economic aflat în oricare dintre situaţiile prevăzute la 
art. 24-26 le poate furniza autorităţii contractante, în sensul prevederilor alin. (1), se 
referă la efectuarea de către operatorul economic a plăţii sau la asumarea de către 
operatorul economic a obligaţiei de plată a despăgubirilor în ceea ce priveşte 
eventualele prejudicii cauzate printr-o infracţiune sau printr-o altă faptă ilicită, 



 

 
 

 
 

 

clarificarea de către operatorul economic în mod complet a faptelor şi împrejurărilor în 
care a fost comisă infracţiunea sau altă faptă ilicită, prin cooperarea activă cu 
autorităţile care efectuează investigaţia, şi la adoptarea de către operatorul economic a 
unor măsuri concrete şi adecvate la nivel tehnic, organizaţional şi în materie de 
personal, cum ar fi eliminarea legăturilor cu persoanele şi organizaţiile implicate în 
comportamentul necorespunzător, măsuri de reorganizare a personalului, 
implementarea unor sisteme de control şi raportare, crearea unei structuri de audit 
intern pentru verificarea respectării dispoziţiilor legale şi a altor norme sau adoptarea 
unor reguli interne privind răspunderea şi plata despăgubirilor, pentru a preveni 
săvârşirea unor noi infracţiuni sau alte fapte ilicite. 
 (4) În cazul în care operatorului economic i-a fost aplicată prin hotărâre definitivă a unei 
instanţe de judecată măsura interdicţiei de a participa la proceduri de atribuire a unui 
contract de achiziţie publică/acord-cadru sau a unui contract de concesiune, care 
produce efecte în România, prevederile alin. (1) - (3) nu sunt aplicabile pe toată 
perioada de excludere stabilită prin respectiva hotărâre. 
 (5) În cazul în care operatorului economic nu i-a fost aplicată prin hotărâre definitivă a 
unei instanţe de judecată măsura interdicţiei de a participa la proceduri de atribuire a 
unui contract de achiziţie publică sau a unui contract de concesiune pentru o anumită 
perioadă, situaţiile de excludere prevăzute la art. 24 -26 nu se aplică: 
 a) dacă, în cazul faptelor prevăzute la art. 24, a expirat o perioadă de 5 ani de la data 
hotărârii definitive de condamnare; 
 b) dacă, în cazul situaţiilor, faptelor sau evenimentelor prevăzute la art. 24, a expirat o 
perioadă de 3 ani de la data apariţiei situaţiei, săvârşirii faptei sau producerii 
evenimentului relevant.  
 

 
Capitolul 14 

Criterii privind capacitatea 
 

Art.30 
(1) Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica în cadrul procedurii de atribuire 
numai criterii de capacitate referitoare la: 

a) capacitatea de exercitare a activităţii profesionale;  
b)   capacitatea tehnică şi profesională.  

(2) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a impune operatorilor economici alte 
cerinţe de capacitate privind participarea la procedura de atribuire faţă de cele 
prevăzute la alin. (1) 
 (3) Autoritatea contractantă stabileşte numai cerinţe de participare care sunt necesare 
şi adecvate pentru a se asigura că un ofertant are capacitatea juridică şi financiară şi 
competenţele tehnice şi profesionale pentru a executa contractul de servicii care 
urmează să fie atribuit. 



 

 
 

 
 

 

 (4) Toate cerinţele privind capacitatea solicitate de autoritatea contractantă trebuie să 
aibă legătură cu obiectul contractului de servicii şi să fie proporţionale prin raportare la 
obiectul acestuia. 
 
Art.31 
(1)Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita oricărui operator economic să 
prezinte documente relevante care să dovedească forma de înregistrare şi, după caz, 
de atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional, în conformitate cu cerinţele 
legale din ţara în care este stabilit operatorul economic. 
 
Art.32 
(1) Autoritatea contractantă are dreptul de a stabili prin documentele achiziţiei cerinţe 
privind capacitatea tehnică şi profesională care sunt necesare şi adecvate pentru a se 
asigura că operatorii economici deţin resursele umane şi tehnice şi experienţa necesare 
pentru a executa contractul de servicii la un standard de calitate corespunzător.  
 
Art.33 
Operatorul economic face dovada îndeplinirii cerinţelor privind capacitatea tehnică şi 
profesională prin prezentarea unei declaraţii cu privire la echipamentele tehnice la 
dispoziţia operatorului economic care prestează servicii pentru executarea contractului; 
 
Art.34 
Criteriile privind capacitatea şi cerinţele minime solicitate pentru îndeplinirea acestora, 
împreună cu mijloacele de probă corespunzătoare, sunt prevăzute în anunţul de 
participare. 
 
 
 

Capitolul 15 
Elaborarea şi prezentarea  ofertei 

 
Art.35 
(1) Ofertantul elaborează oferta în conformitate cu prevederile documentaţiei de 
atribuire şi indică, motivat, în cuprinsul acesteia care informaţii din propunerea tehnică 
şi/sau din propunerea financiară sunt confidenţiale, clasificate sau sunt protejate de un 
drept de proprietate intelectuală, în baza legislaţiei aplicabile. 
(2) Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conţinutului, pe toată 
perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă şi asumată de 
ofertant.  
(3) Perioada de valabilitate a ofertelor, prevăzută în anunţul/invitaţia de participare şi în 
documentaţia de atribuire, trebuie să fie stabilită astfel încât să cuprindă toate etapele 
până la momentul încheierii contractului. 
 



 

 
 

 
 

 

Art.36 
Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră sau cazul fortuit, cad în sarcina 
operatorului economic care transmite respectiva ofertă. 
 
Art.37 
Oferta are caracter ferm şi obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului, pe toată 
perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă şi trebuie să fie 
semnată pe fiecare  pagină pe proprie raspundere, de către ofertant sau de către o 
persoană împuternicită legal de acesta.  
 
Art.38 
(1) Ofertantul are obligaţia de a depune oferta în forma stabilită în documentaţia de 
atribuire, la adresa şi pâna la data şi ora limite pentru depunere, stabilite în invitaţia de 
participare şi îşi asumă riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră.  
(2) Oferta care este depusă la o altă adresă a autorităţii contractante decât cea stabilită 
de către aceasta, sau este depusă după expirarea datei şi orei limite pentru depunere, 
va fi declarată inacceptabilă şi va fi returnată nedeschisă ofertantului, iar acesta va fi 
exclus de la procedura de atribuire. 
 
Art.39 
(1) Ofertantul are dreptul de a depune o singură oferta, cu obligaţia ca aceasta să nu se 
abată de la cerinţele prevăzute în documentaţia de atribuire. 

 
 

Capitolul 16 
Dreptul de a solicita clarificări 

Art.40 
(1) Orice operator economic care a obţinut în condiţiile prezentei proceduri, un exemplar 
din documentaţia de atribuire, are dreptul de a solicita, în scris, clarificări despre 
elementele cuprinse în aceasta. 
 (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde în mod clar şi complet, cât mai 
repede posibil, la orice solicitare de clarificări sau informaţii suplimentare, într-o 
perioadă care nu trebuie să depăşească, de regulă, 3 zile lucrătoare de la primirea unei 
astfel de solicitări din partea unui operator economic. 
 (3) În măsura în care solicitările de clarificări sau informaţii suplimentare au fost 
adresate în timp util, răspunsul autorităţii contractante la aceste solicitări trebuie să fie 
transmis cu cel puţin 6 zile, respectiv 4 zile în situaţiile de urgenţă demonstrate în mod 
corespunzător de autoritatea contractantă, înainte de termenul stabilit pentru depunerea 
ofertelor. 
 (4) Autoritatea contractantă are obligaţia de a publica conţinutul răspunsului fără a 
dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective, raspuns ce va fi publicat 
pe situl www.crfpa-teleorman. 
 



 

 
 

 
 

 

Capitolul 17 
Modificarea, retragerea şi valabilitatea ofertei 

Art.41 
(1) Orice ofertant are dreptul de a-şi modifica sau retrage oferta numai înainte de data 
limită stabilită pentru depunerea ofertei. 
(2)Ofertantul nu are dreptul de a retrage sau modifica oferta după expirarea datei limită 
pentru depunerea ofertelor, sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura de 
atribuirea a contractului de servicii. 
 
Art.42 
(1) Ofertantul are obligaţia de a menţine oferta valabilă pe toată perioada stabilită în 
documentaţia de atribuire. 
(2) Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ofertanţilor, în circumstanţe 
excepţionale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei 
perioade. 
(3) Ofertantul are obligaţia de a comunica autorităţii contractante dacă este de acord 
sau nu cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei.  
(4) Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se 
consideră că şi-a retras oferta. 
 

 
 
 

Capitolul 18 
Comisia de evaluare 

Art.43 
(1)Autoritatea contractantă are obligaţia de a desemna, pentru atribuirea contractului de 
servicii, persoane responsabile pentru evaluarea ofertelor, care se constituie într-o 
comisie de evaluare.  
(2) În sensul prevederilor alin. (1), din cadrul comisiei de evaluare pot face parte membri 
aparţinând compartimentelor autorităţii contractante. 
(3) În cazul în care evaluarea ofertelor necesită o expertiză aprofundată în domeniul 
achiziţiilor publice ori de natură tehnică, financiară, juridică şi/sau privind aspectele 
contractuale specifice, autoritatea contractantă poate desemna, pe lângă comisia de 
evaluare, specialişti externi, numiţi experţi cooptaţi, care desfăşoară activităţi 
independente sau care sunt puşi la dispoziţie de către furnizorii de servicii auxiliare 
achiziţiei. 
(4) Nominalizarea persoanelor care constituie comisia de evaluare se poate realiza atât 
pentru atribuirea fiecărui contract în parte, cât şi pentru atribuirea mai multor contracte, 
acest din urmă caz aplicându-se când contractele respective sunt de complexitate 
redusă. 
(6) Autoritatea contractantă va numi o persoană responsabilă cu aplicarea procedurii de 
atribuire din cadrul compartimentului intern specializat în domeniul achiziţiilor.  



 

 
 

 
 

 

(6) Autoritatea contractantă are dreptul de a nominaliza membri de rezervă pentru 
membrii comisiei de evaluare.  
(7) Autoritatea contractantă are dreptul de a înlocui un membru al comisiei de evaluare 
cu un membru de rezervă numai dacă persoana care urmează să fie înlocuită nu are 
posibilitatea, din motive obiective, de a-şi îndeplini atribuţiile care rezultă din calitatea de 
membru al comisiei de evaluare.  
(8) După producerea înlocuirii prevăzute la alin. (7), calitatea de membru al comisiei de 
evaluare este preluată de către membrul de rezervă, care îşi va exercita atribuţiile 
aferente până la finalizarea procedurii de atribuire.  
 
 
Art.44 
 (1) Comisia de evaluare are următoarele atribuţii: 
 a) deschiderea ofertelor şi, după caz, a altor documente care însoţesc oferta; 
 b) verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare de către ofertanţi;  
 c) verificarea conformităţii propunerilor tehnice ale ofertanţilor cu prevederile caietului 
de sarcini; 
 d) evaluarea propunerilor tehnice ale ofertanţilor în conformitate cu criteriile de 
atribuire, dacă este cazul; 
 e)verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertanţi, inclusiv verificarea 
conformităţii cu propunerile tehnice, verificarea aritmetică, verificarea încadrării în 
fondurile care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică 
respectiv, precum şi, dacă este cazul, verificarea încadrării acestora în situaţia 
prevăzută la art. 210 din Legea 98/2016; 
 f)elaborarea solicitărilor de clarificări şi/sau completări necesare în vederea evaluării 
ofertelor; 
 g)stabilirea ofertelor inacceptabile şi/sau neconforme şi a motivelor care stau la baza 
încadrării acestora în fiecare din aceste categorii;  
 h)stabilirea ofertelor admisibile; 
 i)aplicarea criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare, astfel cum a fost prevăzut în 
fişa de date a achiziţiei;  
j)stabilirea ofertei câştigătoare sau, după caz, formularea propunerii de anulare a 
procedurii;  
k)elaborarea proceselor-verbale aferente fiecărei şedinţe, a rapoartelor intermediare 
aferente fiecărei etape în cazul procedurilor cu mai multe etape şi a raportului procedurii 
de atribuire.  
(2) Rapoartele intermediare şi raportul procedurii de atribuire se înaintează de către 
preşedintele comisiei de evaluare conducătorului autorităţii contractante spre aprobare. 
(3) În cazul în care nu aprobă raportul procedurii, conducătorul autorităţii contractante 
va motiva în scris decizia sa şi poate, după caz:  
a) sa returneze raportul, o singură dată, comisiei de evaluare spre corectare sau 
reevaluare parţială;  



 

 
 

 
 

 

b) sa solicite o reevaluare completă, caz în care o nouă comisie de evaluare va fi 
numită. 
 
Art.45 
(1) Pe parcursul desfăşurării procesului de evaluare, membrii comisiei de evaluare au 
obligaţia de a păstra confidenţialitatea asupra conţinutului ofertelor, precum şi asupra 
oricăror alte informaţii prezentate de către ofertanţi în procedura de atribuire.  
(2) Încălcarea angajamentelor referitoare la confidenţialitate se sancţionează conform 
legii. (3) Cu excepţia şedinţei de deschidere a ofertelor, la întrunirile comisiei de 
evaluare au dreptul de a participa numai membrii acesteia, precum şi persoanele 
împuternicite de către ANAP. 
 (4) Membrii comisiei de evaluare au obligaţia de a respecta regulile de evitare a 
conflictului de interese prevăzute în cap. II secţiunea a 4-a din Legea 98/2016. 
 
 
Art.46 
 (1) Comisia de evaluare au obligaţia de a semna pe propria răspundere o declaraţie de 
confidenţialitate şi imparţialitate prin care se angajează să respecte prevederile art. 46 
şi prin care confirmă că nu se află într-o situaţie care implică existenţa unui conflict de 
interese. 
 (2) Declaraţia prevăzută la alin. (1) trebuie semnată de membrii comisiei de evaluare 
înainte de preluarea atribuţiilor specifice, după data şi ora-limită pentru depunerea 
ofertelor, şi conţine următoarele date de identificare:  
a) numele şi prenumele; 
b) data şi locul naşterii;  
c) domiciliul actual;  
d) codul numeric personal.  
(3) În cazul în care unul dintre membrii desemnaţi în comisia de evaluare constată că se 
află într-o situaţie de conflict de interese, atunci acesta are obligaţia de a solicita de 
îndată înlocuirea sa din componenţa comisiei respective cu o altă persoană.  
(4) Situaţiile privind conflictul de interese pot fi sesizate autorităţii contractante şi de 
către terţi.  
(5) În cazul în care sunt sesizate astfel de situaţii, autoritatea contractantă are obligaţia 
de a verifica cele semnalate şi, dacă este cazul, de a adopta măsurile necesare pentru 
evitarea/remedierea oricăror aspecte care pot determina apariţia unui conflict de 
interese.  
 
Art.47 
 (1) Modul de lucru al comisiei de evaluare este stabilit de comun acord între membrii 
acesteia, urmând a se avea în vedere calendarul estimativ de aplicare a procedurii de 
atribuire şi perioada solicitată pentru valabilitatea ofertelor.  
(2) Membrii comisiei de evaluare au dreptul de a analiza şi evalua documentele depuse 
de ofertanţi individual şi/sau în şedinţe comune. 



 

 
 

 
 

 

(3) Deciziile comisiei de evaluare se iau cu votul a cel puţin 2/3 dintre membrii săi cu 
drept de vot. 
(4) Fiecare decizie a comisiei de evaluare este fundamentată prin identificarea 
elementelor concrete ale ofertelor în raport cu cerinţele definite prin documentele 
achiziţiei şi prevederile legale.  
(5) În cazul procesului de selecţie a candidaţilor sau stabilirii ofertei câştigătoare pe 
bază de punctaj, votul membrilor comisiei de evaluare se reflectă prin punctajul 
individual acordat fiecărei în parte.  
(6) În cazul în care există divergenţe de păreri între membrii comisiei de evaluare sau 
când există o diferenţă considerabilă între punctajele acordate de aceştia, preşedintele 
comisiei de evaluare va solicita reanalizarea punctelor de divergenţă, în scopul 
finalizării în timp util a etapei de evaluare a ofertelor şi de stabilire a ofertei câştigătoare. 
(7) Procesul de reanalizare a punctelor de divergenţă se consemnează într-un proces-
verbal, justificându-se opiniile contrare. 
 8) În cazul în care, în situaţia prevăzută la alin. (6), comisia de evaluare nu ajunge la un 
acord după reanalizarea punctelor de divergenţă, decizia finală se adoptă cu votul 
majorităţii membrilor săi.  
(9) Membrii comisiei de evaluare care nu sunt de acord cu decizia adoptată potrivit 
dispoziţiilor alin. (8) au obligaţia de a-şi prezenta punctul de vedere în scris, elaborând 
în acest sens o notă individuală care devine anexă la raportul procedurii de atribuire. 
 

 
Capitolul 19 

Procesul de verificare și evaluare 
 
Art.48 
(1) Comisia de evaluare are obligaţia solicitării documentelor doveditoare privind 
îndeplinirea criteriilor de calificare ofertantului clasat pe primul loc în urma aplicării 
criteriului de atribuire.  
(2) Eventualele neconcordanţe cu privire la îndeplinirea condiţiilor de formă ale garanţiei 
de participare, inclusiv cele privind cuantumul şi valabilitatea, se vor clarifica de către 
comisia de evaluare cu ofertanţii în maximum 3 zile lucrătoare de la data limită de 
depunere a ofertelor, sub sancţiunea respingerii ofertei ca inacceptabilă.  
 
Art.49 
 (1) Comisia de evaluare are obligaţia de a analiza şi de a verifica fiecare ofertă atât din 
punct de vedere al elementelor tehnice propuse, cât şi din punct de vedere al 
aspectelor financiare pe care le implică.  
(2) Propunerea tehnică trebuie să corespundă cerinţelor minime prevăzute în caietul de 
sarcini sau în documentul descriptiv. 
(3) Propunerea financiară trebuie să se încadreze în fondurile care pot fi disponibilizate 
pentru îndeplinirea contractului de servicii respectiv, precum şi să nu se afle în situaţia 
prevăzută la art. 210 din Legea 98/2016. 



 

 
 

 
 

 

 Art.50 
 (1) Comisia de evaluare are obligaţia de a stabili care sunt clarificările şi completările 
formale sau de confirmare, necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum şi 
perioada de timp acordată pentru transmiterea acestora, termenul-limită neputând fi 
stabilit decât la nivel de zile lucrătoare, fără a fi precizată o oră anume în cadrul 
acestuia.  
(2) Comisia de evaluare, înainte de a lua o decizie de respingere a ofertei, solicită 
clarificări şi, după caz, completări ale documentelor prezentate iniţial de ofertant cu 
privire la neîncadrarea în prevederile art. 60 alin. (1) lit. d) şi e) din Legea 98/2016. 
(3) Comisia de evaluare va stabili termenul-limită în funcţie de volumul şi complexitatea 
clarificărilor şi completărilor formale sau de confirmare necesare pentru evaluarea 
fiecărei oferte. Termenul astfel stabilit va fi, de regulă, de minimum o zi lucrătoare.  
(4) Comunicarea transmisă în sensul alin. (1) către ofertant trebuie să fie clară şi să 
definească în mod explicit şi suficient de detaliat în ce constă solicitarea comisiei de 
evaluare.  
(5) În cazul în care comisia de evaluare solicită unui ofertant clarificări şi, după caz, 
completări ale documentelor prezentate de acesta în cadrul ofertei, ofertantul nu 
transmite în termenul precizat de comisia de evaluare clarificările/completările solicitate 
sau clarificările/completările transmise nu sunt concludente, oferta sa va fi considerată 
inacceptabilă. 
(6) În cazul în care ofertantul modifică prin răspunsurile pe care le prezintă comisiei de 
evaluare potrivit dispoziţiilor alin. (1) conţinutul propunerii tehnice sau propunerii 
financiare, oferta sa va fi considerată neconformă.  
(7) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (6), oferta nu va fi considerată neconformă în 
măsura în care modificări operate de ofertant în legătură cu propunerea sa tehnică se 
încadrează în una din categoriile de mai jos:  
a) pot fi încadrate în categoria viciilor de formă; sau  
b) reprezintă corectări ale unor abateri tehnice minore, iar o eventuală modificare a 
preţului total al ofertei, indusă de aceste corectări, nu ar fi condus la modificarea 
clasamentului ofertanţilor participanţi la procedura de atribuire.  
(8) Sunt considerate abateri tehnice minore acele omisiuni/abateri din propunerea 
tehnică 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 considerată o abatere tehnică minoră a 
ofertei iniţiale în următoarele situaţii:  
a) cuantificarea teoretică în valoare monetară a respectivei abateri/omisiuni depăşeşte 
1% din preţul total al ofertei;  
b) cuantificarea teoretică în valoare monetară a respectivei abateri/omisiuni conduce la 
eludarea aplicării acelor prevederi ale legii care instituie obligaţii ale autorităţii 
contractante în raport cu anumite praguri valorice; 
c) în urma corectării respectivei abateri/omisiuni, se constată că s-ar schimba 
clasamentul ofertanţilor;  
d) modificarea ar presupune o diminuare calitativă în comparaţie cu oferta iniţială;  



 

 
 

 
 

 

e) modificarea vizează o parte din ofertă pentru care documentaţia de atribuire a exclus 
în mod clar posibilitatea ca ofertanţii să se abată de la cerinţele exacte ale respectivei 
documentaţii, iar oferta iniţială nu a fost în conformitate cu aceste cerinţe.  
(10) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (6), oferta nu va fi considerată neconformă în 
măsura în care modificările operate de ofertant în legătură cu propunerea sa financiară 
reprezintă erori aritmetice, respectiv aspecte care pot fi clarificate cu ajutorul principiilor 
prevăzute la art. 2 alin. (2) din Legea 98/2016, elementele propunerii financiare urmând 
a fi corectate, implicit alături de preţul total al ofertei, prin refacerea calculelor aferente, 
pe baza datelor/informaţiilor care sunt cunoscute de către toţi participanţii, deoarece 
sunt prevăzute în legislaţia aplicabilă, documentaţia de atribuire, şi/sau în alte 
documente prezentate de ofertant. 
 (11) În cazul în care ofertantul nu este de acord cu îndreptarea erorilor aritmetice oferta 
sa va fi considerată neconformă.  
 
Art.51 
 (1) Comisia de evaluare are dreptul de a solicita ofertantului corectarea viciilor de 
formă cu privire la oferta acestuia.  
(2) În cazul în care ofertantul nu este de acord cu îndreptarea viciilor de formă, în 
condiţiile prevăzute la alin. (1), oferta sa va fi considerată neconformă.  
(3) În sensul dispoziţiilor alin. (1), viciile de formă reprezintă acele erori sau omisiuni din 
cadrul unui document a căror corectare/completare este susţinută în mod neechivoc de 
sensul şi de conţinutul altor informaţii existente iniţial în alte documente prezentate de 
ofertant sau a căror corectare/completare are rol de clarificare sau de confirmare, 
nefiind susceptibile de a produce un avantaj incorect în raport cu ceilalţi participanţi la 
procedura de atribuire. 
 
 Art.52 
 (1) În situaţia în care comisia de evaluare constată că elemente de preţ ale unei oferte 
sunt aparent neobişnuit de scăzute, prin raportare la preţurile pieţei, utilizându-se ca 
referinţa în acest sens informaţii cum ar fi buletine statistice, sau cotaţii ale burselor de 
mărfuri, comisia de evaluare va solicita ofertantului care a depus oferta în cauză 
explicaţii cu privire la posibilitate îndeplinirii contractului în condiţiile de calitate impuse 
prin documentaţia de atribuire.  
(2) Explicaţiile aduse de ofertant conform prevederilor alin. (1) vor fi însoţite de dovezi 
concludente precum şi, după caz, documente privind preţurile ce pot fi obţinute de la 
furnizori,  modul de organizare şi metodele utilizate în cadrul procesului de lucru, nivelul 
de salarizare al personalului ofertantului, performanţele şi costurile implicate de anumite 
utilaje sau echipamente de lucru. 
(3) În cazul în care ofertantul nu prezintă comisiei de evaluare informaţiile şi/sau 
documentele solicitate sau acestea nu justifică în mod corespunzător nivelul scăzut al 
preţului sau al costurilor propuse, oferta va fi considerată inacceptabilă. 
 
 



 

 
 

 
 

 

 Art.53 
(1) Comisia de evaluare are obligaţia de a respinge ofertele inacceptabile şi 
neconforme. (2) Oferta este considerată inacceptabilă în următoarele situaţii:  
a) se încadrează în categoria celor prevăzute la art. 21 alin.(2) din prezenta procedură; 
b) a fost depusă de un ofertant care nu îndeplineşte una sau mai multe dintre criteriile 
de calificare stabilite în documentaţia de atribuire;  
c) constituie o alternativă la prevederile caietului de sarcini, alternativa care nu poate fi 
luată în considerare deoarece în anunţul de participare nu este precizată în mod explicit 
posibilitatea depunerii unor oferte alternative, iar respectiva ofertă alternativă, nu 
respecta cerinţele minime prevăzute în caietul de sarcini;  
d) nu asigură respectarea reglementărilor obligatorii referitoare la condiţiile specifice de 
muncă şi de protecţie a muncii, atunci când aceasta cerinţa este formulată în condiţiile 
art. 51 alin. (2) din Legea 98/2016; 
 e) preţul, fără TVA, inclus în propunerea financiară depăşeşte valoarea estimată 
comunicată prin anunţul de participare şi nu există posibilitatea disponibilizării de 
fonduri suplimentare pentru îndeplinirea acordului-cadru respectiv; 
 f) preţul, fără TVA, inclus în propunerea financiară depăşeşte valoarea estimată 
comunicată prin anunţul de participare şi, deşi există posibilitatea disponibilizării de 
fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică; 
 g) în urma verificărilor se constată că oferta are un preţ/cost neobişnuit de scăzut 
pentru ceea ce urmează a fi prestat, astfel încât nu se poate asigura îndeplinirea 
contractului la parametrii cantitativi şi calitativi solicitaţi prin caietul de sarcini;  
h) ofertantul refuză să prelungească perioada de valabilitate a ofertei şi a garanţiei de 
participare;  
i) oferta şi documentele care o însoţesc nu sunt semnate  
j) în cazul în care unei oferte îi lipseşte una din cele două componente, respectiv 
propunerea tehnică și propunerea financiară; 
(3) Oferta este considerată neconformă în următoarele situaţii:  
a) nu satisface în mod corespunzător cerinţele caietului de sarcini;  
b) conţine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit 
autoritatea contractantă în cadrul documentaţiei de atribuire, care sunt în mod evident 
dezavantajoase pentru aceasta din urmă, iar ofertantul, deşi a fost informat cu privire la 
respectiva situaţie, nu acceptă renunţarea la clauzele respective;  
c) conţine în cadrul propunerii financiare preţuri care nu sunt rezultatul liberei 
concurenţe şi care nu pot fi justificate;  
d) propunerea financiară nu este corelată cu elementele propunerii tehnice ceea ce ar 
putea conduce la executarea defectuoasă a contractului, sau constituie o abatere de la 
legislaţia incidentă, alta decât cea în domeniul achiziţiilor publice; 
 (4) Ofertele care nu au fost respinse de comisia de evaluare în urma verificării şi 
evaluării reprezintă oferte admisibile.  
(5) Comisia de evaluare are obligaţia de a stabili oferta câştigătoare dintre ofertele 
admisibile. 
 



 

 
 

 
 

 

Art.54 
(1) Evaluarea ofertelor se realizează prin acordarea, pentru fiecare ofertă în parte, a 
unui punctaj rezultat ca urmare a aplicării algoritmului de calcul stabilit în documentaţia 
de atribuire.  
(2) În cazul prevăzut la alin. (1), se stabileşte clasamentul ofertelor prin ordonarea 
descrescătoare a punctajelor respective, oferta câştigătoare fiind cea de pe primul loc, 
respectiv cea cu cel mai mare punctaj. Compararea preţurilor prevăzute în propunerile 
financiare ale ofertanţilor se realizează la valoarea fără TVA. 

 
 
 

Capitolul 20 
Finalizarea procedurii de atribuire 

 
Art.55 
Procedura de atribuire se finalizează prin: 
 a) încheierea contractului de servicii; sau 
 b) anularea procedurii de atribuire.  
 
Art.56 
 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a anula procedura de atribuire a 
contarctului de servicii, în următoarele cazuri:  
a) dacă nu a fost depusă nicio ofertă sau dacă nu a fost depusă nicio ofertă admisibilă; 
 b) dacă au fost depuse oferte admisibile care nu pot fi comparate din cauza modului 
neuniform de abordare a soluţiilor tehnice şi/ori financiare;  
c) dacă încălcări ale prevederilor legale afectează procedura de atribuire sau dacă este 
imposibilă încheierea contractului; 
 d) Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sau instanţa de judecată dispune 
modificarea/eliminarea oricăror specificaţii tehnice din caietul de sarcini ori din alte 
documente emise în legătură cu procedura de atribuire, iar autoritatea contractantă se 
află în imposibilitatea de a adopta măsuri de remediere, fără ca acestea să afecteze 
principiile achiziţiilor publice reglementate la art. 2 alin. (2) din Legea 98/2016; 
 e) dacă acordul nu poate fi încheiat cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită 
câştigătoare din cauza faptului că ofertantul în cauză se află într-o situaţie de forţă 
majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa acordul şi nu există o ofertă clasată 
pe locul 2 admisibilă 
 (2) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. c), prin încălcări ale prevederilor legale se înţelege 
situaţia în care, pe parcursul procedurii de atribuire, se constată erori sau omisiuni, iar 
autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca 
aceasta să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) din Legea 
98/2016. 
 
 



 

 
 

 
 

 

 
Capitolul 21 

Informarea ofertanților 
 

Art.57 
(1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite ofertantului declarat câştigător o 
comunicare privind acceptarea ofertei sale, prin care îşi manifestă acordul de a încheia 
contractul de servicii. 
(2) Autoritatea contractantă stabileşte oferta câştigătoare în termen de maximum 25 de 
zile de la data-limită de depunere a ofertelor. Prin excepţie, în cazuri temeinic justificate, 
poate prelungi această perioadă. Prelungirea perioadei de evaluare se aduce la 
cunoştinţa operatorilor economici implicaţi în procedură în termen de maximum două 
zile.  
 
Art.58 
 (1) Autoritatea contractantă informează fiecare ofertant cu privire la deciziile luate în 
ceea ce priveşte rezultatul procedurii, respectiv atribuirea/încheierea contractului de 
servicii, inclusiv cu privire la motivele care stau la baza oricărei decizii de a nu atribui un 
contract, ori de a relua procedura de atribuire, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu 
de 5 zile de la emiterea deciziilor respective. 
 (2) În cadrul comunicării privind rezultatul procedurii prevăzute la alin. (1), autoritatea 
contractantă are obligaţia de a cuprinde:  
a) fiecărui candidat respins, motivele concrete care au stat la baza deciziei de 
respingere a solicitării sale de participare; 
 b) fiecărui ofertant care a prezentat o ofertă inacceptabilă sau neconformă, motivele 
concrete care au stat la baza deciziei autorităţii contractante; 
 c) fiecărui ofertant care a depus o ofertă admisibilă, dar care nu a fost declarată 
câştigătoare, caracteristicile şi avantajele relative ale ofertei desemnate câştigătoare în 
raport cu oferta sa, numele ofertantului căruia urmează să i se atribuie contractul de 
servicii; 
 (3) Oferta admisibilă este oferta care nu este inacceptabilă sau neconformă.  
(4) Oferta este considerată inacceptabilă dacă nu îndeplineşte condiţiile de formă 
aferente elaborării şi prezentării acesteia, precum şi cerinţele de calificare şi selecţie 
prevăzute în documentele achiziţiei.  
(5) Oferta este considerată neconformă dacă este lipsită de relevanţă faţă de obiectul 
acordului, neputând în mod evident satisface, fără modificări substanţiale, necesităţile şi 
cerinţele autorităţii contractante indicate în documentele achiziţiei, inclusiv în situaţia în 
care oferta nu respectă specificaţiile tehnice şi/sau condiţiile financiare. 
 

 
 
 
 



 

 
 

 
 

 

Capitolul 22 
Finalizarea procedurii de atribuire 

 
Art.59 
(1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia contractul de servicii cu ofertantul 
a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare.  
(2) În cazul în care autoritatea contractantă nu poate încheia contractul de servicii cu 
ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare, ca urmare a faptului că 
ofertantul în cauză se află într-o situaţie de forţă majoră sau în imposibilitatea fortuită de 
a executa contractul, aceasta are obligaţia să declare câştigătoare oferta clasată pe 
locul doi, în condiţiile în care aceasta există şi este admisibilă. 
 (3) În situaţia prevăzută la alin. (2), în condiţiile în care nu există o ofertă admisibilă 
clasată pe locul doi, autoritatea contractantă are obligaţia de a anula procedura de 
atribuire a contractului de achiziţie publică. 
 
 Art.60 
Refuzul nemotivat al ofertantului declarat câştigător de a semna contractul de servicii 
este asimilabil situaţiei prevăzute la art. 167 alin. (1) lit. g) din Legea 98/2016. 
 
Art.61 
Autoritatea contractantă nu are dreptul de a amâna încheierea contractului cu scopul de 
a crea circumstanţe artificiale de anulare a procedurii.  
 
Art.62 
 (1) În situaţia în care autoritatea contractantă anulează procedura de atribuire, aceasta 
are obligaţia de a comunica în scris tuturor participanţilor la procedura de atribuire, în 
cel mult 3 zile lucrătoare de la data anulării, motivul care a determinat decizia de 
anulare, precum şi încetarea obligaţiilor asumate de ofertanţi prin depunerea ofertelor. 
 (2) Autoritatea contractantă nu are dreptul să adopte nicio măsură cu scopul de a 
întârzia nejustificat procesul de evaluare a ofertelor, sau de a crea circumstanţe 
artificiale de anulare a procedurii de atribuire, o asemenea abordare fiind considerată o 
încălcare a principiului asumării răspunderii prevăzut la art. 2 alin. (2) din Legea 
98/2016. 
 
 Art.63 
(1) Contractul de servicii are cel puţin următoarele anexe, ca parte integrantă:  
a) caietul de sarcini, inclusiv clarificările şi/sau măsurile de remediere aduse până la 
depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice şi financiare;  
b) oferta, respectiv propunerea tehnică şi propunerea financiară, inclusiv clarificările din 
perioada de evaluare;  
 (2) În cazul în care, pe parcursul executării contractului de servicii, se constată că 
anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor 
prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini. 



 

 
 

 
 

 

Capitolul 23 
Dosarul achiziției 

 
Art.64 
Dosarul achiziţiei publice trebuie să cuprindă documentele întocmite/primite de 
autoritatea contractantă în cadrul procedurii de atribuire, cum ar fi, dar fără a se limita la 
următoarele: a) anunţul de participare şi dovada transmiterii acestuia spre publicare; 
b) erata, dacă este cazul;  
c) documentaţia de atribuire;  
d) decizia de numire a comisiei de evaluare  
e) declaraţiile de confidenţialitate şi imparţialitate;  
f) procesul-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor;  
g) formularele de ofertă depuse în cadrul procedurii de atribuire; 
h) documentele de calificare;  
 i) solicitările de clarificări, precum şi clarificările transmise/primite de autoritatea 
contractantă; 
j) raportul procedurii de atribuire, precum şi anexele la acesta; 
k) dovada comunicărilor privind rezultatul procedurii;  
l) contract de servicii, semnat;  
m) anunţul de atribuire şi dovada transmiterii acestuia spre publicare; 
n) dacă este cazul, contestaţiile formulate în cadrul procedurii de atribuire, însoţite de 
deciziile motivate pronunţate de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;  
o) hotărâri ale instanţelor de judecată referitoare la procedura de atribuire;  
p) documentul constatator care conţine informaţii referitoare la îndeplinirea obligaţiilor 
contractuale de către contractant;  
r) dacă este cazul, decizia de anulare a procedurii de atribuire. 
 
Art.65 
(1)Dosarul achiziţiei publice se păstrează de către autoritatea contractantă atât timp cât 
contractul de servicii produce efecte juridice, dar nu mai puţin de 5 ani de la data 
încetării contractului respectiv.  
(2) În cazul anulării procedurii de atribuire, dosarul se păstrează cel puţin 5 ani de la 
data anulării respectivei proceduri.  
(3) Ulterior finalizării procedurii de atribuire, dosarul achiziţiei publice are caracter de 
document public.  
(4) Accesul persoanelor la dosarul achiziţiei publice se realizează cu respectarea 
termenelor şi procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la 
informaţiile de interes public şi nu poate fi restricţionat decât în măsura în care aceste 
informaţii sunt confidenţiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate 
intelectuală, potrivit legii.  
 
 
 



 

 
 

 
 

 

Capitolul 24 
Căi de atac. Dispoziţii generale  

Art.66 
Orice persoană juridică care are un interes legitim în legatură cu un act sau o decizie 
emise de comisia de evaluare a ofertelor şi care suferă, riscă să sufere sau a suferit un 
prejudiciu, ca o consecinţă directă a acelui act, are dreptul de a utiliza căile de atac 
prevăzute de prezentele norme procedurale interne. 
 
Art.67 
(1)Sub sancţiunea respingerii contestaţiei ca inadmisibilă, care poate fi invocată şi din 
oficiu, înainte de a se adresa Consiliului sau instanţei de judecată competente, 
persoana care se consideră vătămată are obligaţia să notifice autoritatea contractantă 
cu privire la solicitarea de remediere, în tot sau în parte, a pretinsei încălcări a legislaţiei 
privind achiziţiile publice sau concesiunile, în termen de 5 zile, începând cu ziua 
următoare luării la cunoştinţă despre actul autorităţii contractante considerat nelegal. 
(2) Notificarea prealabilă se face în scris şi conţine cel puţin datele de identificare ale 
persoanei care se consideră vătămată, neregulile sesizate şi măsurile de remediere pe 
care le consideră necesare a fi luate, după caz. 
 (3) În termen de 3 zile, calculat începând cu ziua următoare primirii notificării prealabile, 
autoritatea contractantă transmite un răspuns prin care comunică dacă urmează sau nu 
să adopte măsuri de remediere a pretinsei încălcări.  
(4) În cazul în care autoritatea contractantă transmite un răspuns în sensul că urmează 
să adopte măsuri de remediere, aceasta are la dispoziţie un termen de 7 zile pentru 
implementarea efectivă a acestora. Termenul se calculează începând cu ziua 
următoare transmiterii răspunsului prevăzut la alin. (3). 
(5) Măsurile adoptate potrivit alin. (4) se comunică, în termen de o zi lucrătoare de la 
adoptare, atât persoanei care a notificat autoritatea contractantă, cât şi celorlalţi 
operatori economici implicaţi în procedura de atribuire. 
(6) Sesizarea Consiliului sau a instanţei, după caz, se poate face numai după 
îndeplinirea procedurii de notificare prealabilă. 
 
Art.68 
(1)Formularea unei notificări prealabile în termenul legal de către persoana care se 
consideră vătămată are ca efect suspendarea dreptului de încheiere a contractului.  
(2) Suspendarea dreptului de încheiere a contractului nu încetează înainte de expirarea 
unui termen de cel puțin 5 zile. 
 
Art.69 
(1)Termenul prevăzut la alin. (2) se calculează după cum urmează:  
a) începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă a răspunsului autorităţii contractante 
în sensul că nu urmează să revoce actele emise sau să adopte măsuri de remediere; 
 b) începând cu ziua următoare împlinirii termenului prevăzut la art. 67 alin. (3), când 
autoritatea contractantă nu a transmis un răspuns;  



 

 
 

 
 

 

c) începând cu ziua următoare împlinirii termenului prevăzut la art. 67 alin. (3), când 
autoritatea contractantă a transmis un răspuns în sensul că urmează să adopte măsuri 
de remediere.  
(4) Contractul încheiat cu încălcarea dispoziţiilor alin. (1) este lovit de nulitate absolută. 
 
Art.70 
(1)Persoana care se consideră vătămată de răspunsul primit la notificarea prealabilă 
sau care nu a primit niciun răspuns în termenul prevăzut la art. 67 alin. (3), precum şi 
oricare persoană care se consideră vătămată de măsurile de remediere adoptate de 
autoritatea contractantă poate sesiza Consiliul în vederea anulării actului autorităţii 
contractante, obligării acesteia la emiterea unui act sau la adoptarea de măsuri de 
remediere, precum şi pentru recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim, în 
termen de 5 zile. 
(2) Termenul de contestare prevăzut la alin. (1) se calculează după cum urmează:  
a) începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă a răspunsului autorităţii contractante 
în sensul că nu urmează să revoce actele emise sau să adopte măsuri de remediere; 
 b) începând cu ziua următoare împlinirii termenului prevăzut la art. 67 alin. (3), când 
autoritatea contractantă nu a transmis un răspuns; 
 c) începând cu ziua următoare împlinirii termenului prevăzut la art. 6 alin. (4), când 
autoritatea contractantă a transmis un răspuns în sensul că urmează să adopte măsuri 
de remediere. 
 
Art.71 
(1)După primirea contestaţiei, autoritatea contractantă poate adopta măsurile de 
remediere pe care le consideră necesare ca urmare a contestaţiei. Măsurile adoptate 
trebuie comunicate contestatorului, celorlalţi operatori economici implicaţi în procedura 
de atribuire, precum şi Consiliului, nu mai târziu de o zi lucrătoare de la data adoptării 
lor. 
(2) Autoritatea contractantă are dreptul de a încheia contractul numai după comunicarea 
deciziei Consiliului privind soluţionarea contestaţiei şi cu respectarea termenului de 
aşteptare prevăzut pentru încheierea lui. 
 

Capitolul 25 
Clauze specifice contractului de servicii 

 
Art.72.  
(1) Contractul de servicii se va incheia la 31.12.2020, cu posibilitate de prelungire pana 
la 30.04.2021 cu act aditional. 
(2) În cadrul procedurii de atribuire a contractului de servicii, autoritatea contractantă, 
stabilește prin documentele achiziției, că contractul de servicii se încheie în una dintre 
următoarele modalități:  
a) cu un singur operator economic/lot; 
 



 

 
 

 
 

 

Art.73.  
Clauzele unui contract atribuit nu pot în nici un caz să aducă modificări substanțiale 
termenilor și condițiilor stabilite inițial. 
 
Art.74. 
(1) Prin încheierea unui contract de servicii, autoritatea contractantă își asumă față de 
operatorul/operatorii economici care este/sunt parte  a contractului de servicii respectiv, 
următoarele obligații principale: 
a) in cazul in care autoritatea contractanta este nevoita sa extinda oferta de formare in 
alte judete decat cele mentionare in caietul de sarcini, va incheia contract de servicii cu 
unul dintre cei doi operatori economici semnatari, respectând condițiile esențiale 
stabilite la încheierea acestuia. 
 

Capitolul 26 
Dispoziţii finale 

Art.75. 
Prezentele Norme procedurale intră în vigoare odată cu aprobarea lor de către 
directorul Centrului Regional de Formare Profesională a Adulţilor Teleorman 
 
Art.76. 
Anexele fac parte integrantă din prezenta procedură. 
 
 
 
 
Întocmit, 
Responsabil achiziții publice 
Ileana Suzana Nedelcuta 
 


