
HG nr. 925/2006 Propuneri de modificare Justificare 
Art. 2 - (1) În procesul de aplicare a procedurilor de 
atribuire a contractelor de achiziţie publică, orice 
situaţie pentru care nu există o reglementare 
explicită se interpretează prin prisma principiilor 
prevăzute la art. 2 alin. (2) din ordonanţa de 
urgenţă. 

Art. 2 – (1) În procesul de aplicare a 
procedurilor de atribuire a contractelor de 
achiziţie publică care intra sub incidența 
ordonanței de urgență, orice situaţie pentru 
care nu există o reglementare explicită se 
interpretează prin prisma principiilor prevăzute 
la art. 2 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă. 
 
.......................................................... 
 
(31) Situaţiile de natură să determine apariţia 
conflictului de interese, în sensul art. 691 din 
ordonanţa de urgenţă, sunt următoarele: 
a) membri ai consiliului de 
administraţie/organului de conducere sau de 
supervizare a 
ofertantului/candidatului/ofertantului 
asociat/subcontractantului/susținătorului sunt 
soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al 
patrulea inclusiv cu persoane care deţin funcţii 
de decizie în cadrul autorităţii contractante; 
b) acţionarii sau asociaţii 
ofertantului/candidatului/ofertantului 
asociat/subcontractantului/susținătorului sunt 
soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al 
patrulea inclusiv cu persoane ce deţin funcţii de 
decizie în cadrul autorităţii contractante; 
c) persoane cu funcţii de decizie din cadrul 
autorităţii contractante deţin părţi sociale, părţi 
de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia 
dintre ofertanţi/candidaţi/ofertanţi asociaţi/ 
subcontractanţi/susținători; 
d) persoane cu funcţii de decizie în cadrul 

Clarificarea modalităţii de abordare a 
situațiilor pentru care nu există reglementări 
explicite în OUG nr. 34/2006. 
 
 
 
 
 
 
Clarificarea situațiilor prevăzute la art. 691 
din OUG nr. 34/2006. 
 



autorităţii contractante fac parte din consiliul de 
administraţie/organul de conducere sau de 
supervizare a unuia dintre 
ofertanţi/candidaţi/subcontractanţi/susținători.” 
(32) În sensul alin. (31), autoritatea contractantă 
va solicita ofertantului/candidatului/ofertantului 
asociat/subcontractantului/susținătorului 
documente pe care le consideră edificatoare 
pentru a se asigura că niciunul dintre aceştia nu 
se află în situaţiile de excludere prevăzute de 
art.691 din ordonanţa de urgenţă. 
(33) În aplicarea prevederilor art.691 din 
ordonanţa de urgenţă, autoritatea contractantă 
are obligaţia de a preciza în documentaţia de 
atribuire persoanele ce deţin funcţii de decizie 
în cadrul autorităţii contractante cu privire la 
organizarea, derularea şi finalizarea procedurii 
de atribuire. 
 

Art. 4 –  
 
(4) După aprobarea bugetului propriu, autoritatea 
contractantă are obligaţia de a-şi definitiva 
programul anual al achiziţiilor publice în funcţie de 
fondurile aprobate şi de posibilităţile de atragere a 
altor fonduri. 
 
 
 
 
(5) Programul anual al achiziţiilor publice trebuie 
să cuprindă cel puţin informaţii referitoare la: 
a) obiectul contractului/acordului-cadru; 
b) codul vocabularului comun al achiziţiilor publice 

Art. 4 –  
 
(4) După aprobarea bugetului propriu, 
autoritatea contractantă are obligaţia de a-şi 
definitiva programul anual al achiziţiilor 
publice pe baza necesităţilor obiective de 
produse/servicii/lucrări, ţinând cont de 
fondurile asigurate, de viitoarele de rectificări 
bugetare, precum şi de posibilităţile de atragere 
a altor fonduri. 
 
(5) Programul anual al achiziţiilor publice 
trebuie să cuprindă cel puţin informaţii 
referitoare la: 
a) obiectul contractului/acordului-cadru; 

Introducerea in cadrul programului anual al 
achizitiilor publice si a modalitatilor, alaturi 
de proceduri, avand in vedere ca se pot 
incheia contracte si prin achizitie directa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(CPV); 
c) valoarea estimată, fără TVA, exprimată în lei şi 
în euro; 
d) procedura care urmează să fie aplicată; 
e) data estimată pentru începerea procedurii; 
f) data estimată pentru finalizarea procedurii; 
g) persoana responsabilă pentru atribuirea 
contractului respectiv. 
 
 
 
(9) În cazul în care modificările prevăzute la alin. 
(8) au ca scop acoperirea unor necesităţi ce nu au 
fost cuprinse iniţial în programul anual al 
achiziţiilor publice, introducerea acestora în 
program este condiţionată de asigurarea surselor 
de finanţare. 

b) codul vocabularului comun al achiziţiilor 
publice (CPV); 
c) valoarea estimată, fără TVA, exprimată în lei 
şi în euro, având la bază cursul de schimb 
BNR din data înscrierii/cuprinderii 
achiziţiei; 
d) modalitatea/procedura care urmează să fie 
aplicată; 
e) data estimată pentru începerea procedurii; 
f) data estimată pentru finalizarea procedurii; 
g) persoana responsabilă pentru atribuirea 
contractului respectiv. 
 
(9) În cazul în care modificările prevăzute la 
alin. (8) au ca scop acoperirea unor necesităţi ce 
nu au fost cuprinse iniţial în programul anual al 
achiziţiilor publice, introducerea acestora în 
program este condiţionată de identificarea 
surselor de finanţare. 
 
(10) Dacă lucrări de acelaşi tip urmează să 
fie executate pe amplasamente diferite şi/sau 
au fost elaborate studii de fezabilitate/DALI 
distincte şi/sau proiect tehnic aferent 
acestora, atunci valoarea estimată se 
calculează pentru fiecare lucrare în parte.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

Art. 5 - (2) Compartimentul intern specializat 
prevăzut la art. 3 alin. (1) are obligaţia de a elabora 
o notă justificativă în toate situaţiile în care 
procedura de atribuire propusă pentru a fi aplicată 
este alta decât una dintre cele prevăzute la art. 20 
alin. (1) din ordonanţa de urgenţă sau, în cazul 
atribuirii unui contract sectorial, la art. 251 alin. (1) 
din ordonanţa de urgenţă. 

Art.5 (2) Compartimentul intern specializat 
prevăzut la art. 3 alin. (1) are obligaţia de a 
elabora o notă justificativă în toate situaţiile în 
care procedura de atribuire propusă pentru a fi 
aplicată este alta decât una dintre cele prevăzute 
la art. 20 alin. (1) și art. 124 din ordonanţa de 
urgenţă sau, în cazul atribuirii unui contract 
sectorial, la art. 251 alin. (1) din ordonanţa de 

Corelarea cu prevederile art. 20 din OUG 
nr.34/2006. 



...................................................................................

... 
 
(4) În cazul în care urmează să fie aplicată 
procedura cererii de oferte, nota justificativă trebuie 
să conţină numai explicaţii cu privire la rezultatul 
estimării, conform regulilor prevăzute în cap. II 
secţiunea a 2-a din ordonanţa de urgenţă, valorii 
contractului de achiziţie publică care urmează să fie 
atribuit. 
 

urgenţă. 
.............................................................................
....... 
(4) se abrogă 

Art. 6 - (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a 
iniţia aplicarea procedurii de atribuire numai după 
ce a fost elaborată documentaţia de atribuire sau, 
după caz, documentaţia de concurs. 
...................................................................................
... 
 
 
(3) Autoritatea contractantă are dreptul de a 
prelungi durata contractelor de furnizare sau de 
servicii cu caracter de regularitate, încheiate în anul 
precedent şi a căror durată normală de îndeplinire 
expiră la data de 31 decembrie, dacă se îndeplinesc, 
în mod cumulativ, următoarele condiţii: 
 
a) în documentaţia de atribuire, elaborată cu ocazia 
atribuirii contractului iniţial, s-au prevăzut 
posibilitatea de suplimentare a cantităţilor de 
produse şi servicii deja achiziţionate, precum şi 
nivelul maxim până la care va fi posibilă o astfel de 
suplimentare; 
...................................................................................
.. 

Art. 6 - (1) Autoritatea contractantă are dreptul 
de a iniţia aplicarea procedurii de atribuire 
numai după ce a fost elaborată documentaţia de 
atribuire sau documentaţia de concurs, și,  a 
primit acceptul Autorității Naționale pentru 
Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor 
Publice asupra acesteia. 
(3) Autoritatea contractantă are dreptul de a 
prelungi durata contractelor de furnizare sau de 
servicii cu caracter de regularitate, încheiate în 
anul precedent şi a căror durată normală de 
îndeplinire expiră la data de 31 decembrie, dacă 
se îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele 
condiţii: 
 
 
a) în anunţul/invitaţia de participare precum 
şi în documentaţia de atribuire, elaborată cu 
ocazia atribuirii contractului iniţial, s-a prevăzut 
posibilitatea de suplimentare a cantităţilor de 
produse sau servicii deja achiziţionate, precum 
şi nivelul maxim până la care va fi posibilă o 
astfel de suplimentare, specificându-se la 

Corelarea cu prevederile art. 20 din OUG 
nr.34/2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reglementarea introducerii informatiilor si la 
nivelul invitatiei/anuntului de participare. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
d) prelungirea contractului iniţial nu poate depăşi o 
durată de 4 luni de la data expirării duratei iniţiale de 
îndeplinire a acestuia. 
 
 

nivelul acestora atât valoarea estimată totală, 
cât şi cea a contractului ce va fi atribuit; 
.............................................................................
...... 
d) prelungirea contractului iniţial nu poate 
depăşi 30 aprilie a anului următor încheierii 
contractului. 
 
(4) În situaţia prevăzută la alin. (3), garantia 
de participare solicitata, precum şi criteriile 
de calificare şi selecţie, se vor raporta la 
valoarea estimată a contractului ce se încheie 
iniţial. 
 

 
Clarificare a modului de stabilire a 
cuantumului garantiei de participare. 
 
Comentarii ARACO 
De ce 30 aprilie?De ce nu se poate prelungi pe 
tot anul daca conditiile sunt avantajoase 
pentru autoritatea contractanta si pentru 
prestator iar conditia de la pct a) de mai sus 
este indeplinita ? 
Ne confruntam cu situații in care Achizitorul 
nu  si-a realizat integral si la timp obligațiile 
sale din care cauza rezulta sistări si întârzieri in 
executa lucrărilor. Durata acestor întârzieri 
poate depăși limita anului financiar. 
Trebuie descrisa procedura de urmat in aceste 
cazuri. EVENTUAL TRIMITERE LA ART. 
97 (6) 
 

Art. 9 - În sensul prevederilor art. 8 alin. (1), se 
prezumă că cerinţele minime de calificare sunt 
disproporţionate în raport cu natura şi 
complexitatea contractului de achiziţie publică ce 
urmează să fie atribuit, dacă se impune îndeplinirea 
unor condiţii cum ar fi: 
 
a) suma valorilor/cantităţilor de produse furnizate, 
servicii prestate şi lucrări executate, incluse în 
contractul/contractele prezentat/prezentate de către 
operatorul economic ca dovadă a experienţei lui 
similare, să fie mai mare decât valoarea/cantitatea 
de produse/servicii/lucrări ce vor fi 
furnizate/presate/executate în baza contractului care 
urmează să fie atribuit; 

Art. 9 - În sensul prevederilor art. 8 alin. (1), se 
prezumă că cerinţele minime de calificare sunt 
disproporţionate în raport cu natura şi 
complexitatea contractului de achiziţie publică 
ce urmează să fie atribuit, dacă se impune 
îndeplinirea unor condiţii cum ar fi:  
a) suma valorilor/cantităţilor de produse 
furnizate, servicii prestate şi lucrări executate, 
incluse în contractul/contractele 
prezentat/prezentate de către operatorul 
economic ca dovadă a experienţei lui similare, 
să fie mai mare decât valoarea/cantitatea de 
produse/servicii/lucrări ce vor fi 
furnizate/presate/executate în baza contractului 
care urmează să fie atribuit; autoritatea 

Necesitatea detalierii situatiilor considerate 
restrictive in stabilirea cerintelor de calificare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
b) valoarea cifrei de afaceri a operatorului 
economic să fie mai mare decât valoarea estimată a 
contractului, multiplicată cu 2; 
 
 
 
 
 
 
 
c) demonstrarea unui nivel minim al indicatorului 
financiar "lichiditate generală" în cazul atribuirii 
unui contract cu durata de îndeplinire mai mică de 
3 luni sau în cazul atribuirii unui contract cu 
executare succesivă, având o durată mai mare de 3 
luni, dar pentru care plăţile aferente prestaţiilor 
urmează să se efectueze la intervale mai mici de 60 
de zile de la data efectuării acestora; 
 
d) nivelul indicatorului financiar "lichiditate generală" 
să depăşească cota de 100%, în cazul atribuirii unui 
contract care nu se încadrează în categoria celor 
prevăzute la lit. c); 
e) demonstrarea unui nivel minim al indicatorului 
financiar "solvabilitate" în cazul în care operatorul 
economic a prezentat documente din care să 

contractantă nu are dreptul de a impune 
îndeplinirea cerinţei privind experienţa 
similară prin prezentarea unui contract care 
să înglobeze toate activităţile ce fac obiectul 
contractului ce urmează să fie atribuit, 
atunci când obiectul acestuia presupune 
orice combinație de furnizare de 
produse/prestare de servicii/execuția de 
lucrări. 
 
b) valoarea cifrei de afaceri calculată ca medie 
anuală globală sau în domeniul de activitate 
aferent obiectului contractului, din cel mult 
ultimii trei ani, în acest ultim caz autoritatea 
contractantă având obligaţia de a lua în 
considerare şi data la care operatorul economic 
a fost înfiinţat sau şi-a început activitatea 
comercială, să fie mai mare decât valoarea 
estimată a contractului, multiplicată cu 2; 
 
c) cerintele de calificare privind bonitatea 
financiara pe ultimul an incheiat sunt: 
- lichiditatea generala, minim 100% 
- solvabilitatea patrimoniala, minim 30% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comentarii ARACO: 
Este necesar a se limita exagerarile in 
impunerea unor cerinte de bonitate financiara 
excesive din partea autoritatilor contractante. 
 
 



rezulte că nu se află în niciuna dintre situaţiile 
prevăzute la art. 181 lit. a) sau b) din ordonanţa de 
urgenţă. 
Art. 10 - (1) Autoritatea contractantă are dreptul de 
a recurge la atribuirea contractului pe loturi, cu 
respectarea prevederilor art. 23 din ordonanţa de 
urgenţă şi cu condiţia de a preciza acest lucru în 
documentaţia de atribuire. 
 
(2) În cazul prevăzut la alin. (1), autoritatea 
contractantă are dreptul de a solicita îndeplinirea 
unuia sau mai multora dintre criteriile de calificare 
prevăzute la art. 176 din ordonanţa de urgenţă, cu 
condiţia ca setul de cerinţe minime pe care 
ofertanţii/candidaţii trebuie să le îndeplinească să 
fie stabilit prin raportare la fiecare lot în parte şi nu 
la întregul contract. 

Art. 10 - (1) Autoritatea contractantă are dreptul 
de a recurge la atribuirea contractului pe loturi, 
cu respectarea prevederilor art. 23 din 
ordonanţa de urgenţă și cu condiţia de a preciza 
acest lucru atât în cadrul anunțului/invitației 
de participare, cât și în documentaţia de 
atribuire. 
(2) În cazul prevăzut la alin. (1), autoritatea 
contractantă are dreptul de a solicita 
îndeplinirea unuia sau mai multora dintre 
criteriile de calificare prevăzute la art. 176 din 
ordonanţa de urgenţă, cu condiţia ca setul de 
cerinţe minime pe care ofertanţii/candidaţii 
trebuie să le îndeplinească să fie stabilit prin 
raportare la fiecare lot în parte. 

Reglementarea introducerii informatiilor si la 
nivelul invitatiei/anuntului de participare. 
 
 
 
 
Pentru clarificarea textului actului normativ. 

Art.11  
(4) Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de 
calificare prevăzute la art. 176 din ordonanţa de urgenţă, 
ofertantul are dreptul de a prezenta iniţial doar o 
declaraţie pe propria răspundere, semnată de 
reprezentantul său legal, prin care confirmă că 
îndeplineşte cerinţele de calificare astfel cum au fost 
solicitate în documentaţia de atribuire. Declaraţia va fi 
însoţită de o anexă în care ofertantul trebuie să 
menţioneze succint, dar precis, modul concret de 
îndeplinire a respectivelor cerinţe - inclusiv, dacă au 
fost solicitate, diverse valori, cantităţi sau altele 
asemenea. 
 
(5) În cazul în care uzează de dreptul prevăzut la alin. 
(4), ofertantul are obligaţia de a prezenta/completa 
certificatele/documentele edificatoare care 

Art.11  
(4) Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de 
calificare prevăzute la art. 176 din ordonanţa de 
urgenţă, ofertantul are dreptul de a prezenta iniţial 
doar o declaraţie pe propria răspundere, semnată de 
reprezentantul său legal, prin care confirmă că 
îndeplineşte cerinţele de calificare astfel cum au fost 
solicitate în documentaţia de atribuire.  
 
 
 
 
 
 
(5) În cazul în care uzează de dreptul prevăzut la 
alin. (4), ofertantul are obligaţia de a 
prezenta/completa certificatele/documentele 
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probează/confirmă îndeplinirea cerinţelor de calificare, 
atunci când primeşte din partea autorităţii contractante o 
solicitare în acest sens, în termenul prevăzut în 
respectiva solicitare. Acest termen nu poate fi mai mic 
de 3 zile lucrătoare. 
 
 
(6) Autoritatea contractantă trebuie să se asigure că 
ofertantul a cărui ofertă este declarată câştigătoare a 
prezentat, nu mai târziu de încheierea raportului 
procedurii de atribuire, certificatele/documentele 
prevăzute la alin. (5), acestea fiind incluse în dosarul 
achiziţiei publice. Dosarul achiziţiei publice trebuie să 
includă şi certificate/documente ale altor ofertanţi numai 
dacă, în cadrul procesului de evaluare, au fost adoptate 
decizii de respingere a respectivelor oferte care s-au 
bazat pe informaţiile din respectivele 
certificate/documente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(7) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a 
impune îndeplinirea unor criterii de calificare 
pentru eventualii subcontractanţi, dar resursele 
materiale şi umane ale subcontractanţilor declaraţi 
se iau în considerare pentru partea lor de implicare 
în contractul care urmează să fie îndeplinit, dacă 

edificatoare care probează/confirmă îndeplinirea 
cerinţelor de calificare, atunci când primeşte din 
partea autorităţii contractante o solicitare în acest 
sens, în termenul prevăzut în respectiva solicitare. 
Acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile 
lucrătoare. 
 
(6) Autoritatea contractantă trebuie să se asigure că 
ofertantul a cărui ofertă este declarată câştigătoare a 
prezentat, nu mai târziu de încheierea raportului 
procedurii de atribuire, certificatele/documentele 
prevăzute la alin. (5), acestea fiind incluse în dosarul 
achiziţiei publice. Dosarul achiziţiei publice trebuie 
să includă şi certificate/documente ale altor ofertanţi 
numai dacă, în cadrul procesului de evaluare, au fost 
adoptate decizii de respingere a respectivelor oferte 
care s-au bazat pe informaţiile din respectivele 
certificate/documente. 
 
(7) Refuzul prezentării sau prezentarea 
certificatelor/documentelor prevăzute la alin.(5) 
care nu confirmă îndeplinirea cerinţelor de 
calificare astfel cum au fost solicitate la nivelul 
fişei de date a achiziţiei, este asimilabil situaţiei 
prevăzute la art.181 lit.c1) din ordonanţa de 
urgenţă. Documentele constatoare se emit în 
acest caz în termen de 14 zile de la data 
comunicării rezultatului procedurii de atribuire. 
 
 
(8) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a 
impune îndeplinirea unor criterii de calificare pentru 
eventualii subcontractanţi, dar resursele materiale şi 
umane ale subcontractanţilor declaraţi se iau în 
considerare pentru partea lor de implicare în 
contractul care urmează să fie îndeplinit, dacă sunt 
prezentate documente relevante în acest sens. 



sunt prezentate documente relevante în acest sens.  
Art. 111) - (4) În cazul în care susţinerea terţului 
vizează îndeplinirea unor cerinţe minime de 
calificare cum ar fi experienţa similară reflectată 
prin prezentarea unor liste de 
produse/servicii/lucrări furnizate/prestate/executate 
într-o perioadă anterioară sau îndeplinirea unui 
nivel minim al cifrei de afaceri în domeniul de 
activitate aferent obiectului contractului de achiziţie 
publică, angajamentul ferm prezentat de 
ofertant/candidat trebuie să garanteze autorităţii 
contractante faptul că, în cazul în care contractantul 
întâmpină dificultăţi pe parcursul derulării 
contractului, persoana susţinătoare se obligă să 
asigure îndeplinirea completă şi reglementară a 
obligaţiilor contractuale prin implicarea sa directă. 
 

(4) se abrogă. 
 

Eliminarea dificultatilor aparute pe parcursul 
aplicarii procedurii in interpretarea situatiilor 
respective, de actorii implicati in procesul de 
atribuire a contractului. 

Art. 13  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 13  
 
(11) Autoritatea contractantă are obligaţia de 
a menţiona la nivelul documentaţiei de 
atribuire modalitatea de departajare a 
ofertanţilor ale căror oferte considerate 
admisibile au preţul cel mai scăzut identic. 
(12) Autoritatea contractantă are dreptul, în 
sensul alin.(11): 
a) fie de a solicita ofertanţilor care au oferit 
cel mai mic preţ o nouă propunere 
financiară, caz în care contractul va fi 
atribuit ofertantului a cărui nouă propunere 
financiară are preţul cel mai scăzut; 
b) fie de a atribui contractul de achiziţie 
publică unuia dintre ofertanţii care au oferit 
cel mai mic preţ, pe baza aplicării unor 

Clarificarea modului de atribuire a 
contractului in situatia unor oferte situate pe 
primul loc si care au acelasi pret. 
 
Comentarii ARACO: Consideram formularea 
de la( 11) inutila,  deoarece probabilitatea ca 
doua oferte sa fie identice este foarte mica. 
Litera a) din (12) trebuie eliminata, pentru ca 
nu face altceva decat sa lungeasca procedura 
de atribuire. 



criterii suplimentare cu caracter exclusiv 
tehnic, menţionate în mod expres în 
documentaţia de atribuire; 
c) fie de a anula procedura de achiziţie 
publică, fiind imposibilă încheierea 
contractului; 
 
(13) În situația încheierii unui acord cadru cu 
mai mulți operatori economici, atunci când 
două sau mai multe oferte au același preţ și 
sunt clasate pe același loc, în vederea 
departajării, autoritatea contractantă are 
dreptul de a solicita noi propuneri financiare 
acestora, fără afectarea ofertanților aflați pe 
poziții mai bune. 
 

Art. 14 -  
....................................................... 

Art. 14 -  
........................................................... 
 
(3) Autoritatea contractantă are obligaţia de 
a menţiona la nivelul documentaţiei de 
atribuire modalitatea de departajare a 
ofertanţilor ale căror oferte considerate 
admisibile au punctajul maxim egal. 
(4) Autoritatea contractantă are dreptul, în 
sensul alin.(3), de a încheia contractul cu 
ofertantul a cărui ofertă are punctajul cel 
mai mare aferent factorului de evaluare 
căruia i-a fost acordată cea mai mare 
pondere. 
(5) Dacă, în situaţia precizată la alineatul 
anterior, punctajele ofertate sunt egale, 
atunci autoritatea contractantă poate: 
a) fie de a încheia contractul cu ofertantul a 

Clarificarea modului de atribuire a 
contractului in situatia unor oferte situate pe 
primul loc si care au acelasi punctaj. 



cărui ofertă a obţinut punctajul cel mai mare 
aferent următorului/următorilor 
factor/factori de evaluare în ordinea 
ponderilor acordate; 
b) fie de a solicita ofertanţilor care au oferit 
cel mai mic preţ o nouă propunere 
financiară, caz în care contractul va fi 
atribuit ofertantului a cărui nouă propunere 
financiară are preţul cel mai scăzut; 
c) fie de a atribui contractul de achiziţie 
publică pe baza aplicării unor criterii 
suplimentare cu caracter exclusiv tehnic, 
menţionate în mod expres în documentaţia 
de atribuire. 
d) fie de a anula procedura de achiziţie 
publică, fiind imposibilă încheierea 
contractului; 
 
 
 

Art. 15 - (4) Atunci când stabileşte criteriile de 
atribuire, autoritatea contractantă trebuie să fie în 
măsură să motiveze modul în care a fost stabilită 
ponderea factorilor de evaluare, elaborând în acest 
sens o notă justificativă care se ataşează la dosarul 
achiziţiei. 

Art. 15 - (4) Atunci când stabileşte criteriile de 
atribuire, autoritatea contractantă trebuie să fie 
în măsură să motiveze modul în care a fost 
stabilită ponderea factorilor de evaluare, 
precum şi avantajele obţinute prin aplicarea 
acestora, elaborând în acest sens o notă 
justificativă care se ataşează la dosarul 
achiziţiei. 
 

Corelarea cu prevederile art. 199 alin. (4) din 
OUG nr.34/2006. 

 Secţiunea a 2-a 
Reguli aplicabile după data de 31 decembrie 
2006 
 
Art. 211 -  (1) În vederea respectării 

Corelarea cu prevederile art. 331 din OUG 
nr.34/2006 



dispoziţiilor art. 331 din ordonanţă, autorităţile 
contractante au obligaţia de a încărca integral în 
SEAP documentaţia de atribuire, precum și 
notele justificative prevăzute de legislația în 
domeniul achizițiilor publice, semnate cu 
semnătură electronică extinsă, bazată pe un 
certificat calificat eliberat de un furnizor de 
servicii de certificare acreditat. 
(2) Înainte de transmiterea în S.E.A.P. a 
documentației de atribuire, aceasta va fi 
aprobată de către conducătorul entității 
achizitoare.  

Art. 22 - (1) După data de 31 decembrie 2006, 
autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite 
spre publicare anunţurile de intenţie, de participare 
şi de atribuire, inclusiv pe cele de tip erată la 
respectivele anunţuri, către operatorul SEAP. 
 
 

Art. 22 - (1) După data de 31 decembrie 2006, 
autoritatea contractantă are obligaţia de a 
transmite spre publicare anunţurile de intenţie, 
de participare şi de atribuire, inclusiv cele tip 
erată la respectivele anunţuri, precum şi 
invitaţiile de participare, către operatorul 
SEAP. 
 

Corelarea cu prevederile art. 126 din OUG 
nr.34/2006. 
 
 
 
 
Corelarea cu prevederile art. 331 din OUG 
nr.34/2006 

Art. 24 - (1) După transmiterea anunţurilor către 
operatorul SEAP, Autoritatea Naţională pentru 
Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor 
Publice are obligaţia de a verifica anunţurile 
respective din punctul de vedere al respectării 
regulilor formale de completare, în cel mult două 
zile lucrătoare de la data primirii acestora în 
SEAP. 
 
 
 
(2) Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi 
Monitorizarea Achiziţiilor Publice are obligaţia ca, 
în termenul prevăzut la alin. (1), să comunice 

Art. 24 - (1) După transmiterea anunţurilor de 
intenţie/anunţurilor de participare/invitaţiilor de 
participare către operatorul SEAP, Autoritatea 
Naţională pentru Reglementarea şi 
Monitorizarea Achiziţiilor Publice are obligaţia 
de a verifica anunţurile/invitaţiile respective din 
punctul de vedere al respectării regulilor 
formale de completare, în cel mult trei zile 
lucrătoare de la data primirii acestora în SEAP.  
 
(2) Autoritatea Naţionala pentru Reglementarea 
şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice are 
obligaţia ca, în termenul prevăzut la alin. (1), sa 
comunice operatorului SEAP acceptul de 

Corelarea cu prevederile art. 49 din OUG 
nr.34/2006 



operatorului SEAP acceptul de publicare sau 
respingerea publicării anunţului. 

publicare sau respingerea publicării anunţului 
de intenţie sau anunţului/invitaţiei de 
participare. 
 

Art. 25 - În cazul în care Autoritatea Naţională 
pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor 
Publice constată, în cursul verificării anunţului 
transmis de autoritatea contractantă către operatorul 
SEAP, că în forma sau în conţinutul acestuia există 
erori ori omisiuni, aceasta are obligaţia: 
 
a) de a comunica operatorului SEAP respingerea 
publicării anunţului; 
b) de a informa autoritatea contractantă asupra 
deciziei de respingere a publicării anunţului, 
motivând decizia respectivă şi indicând modul în 
care erorile/omisiunile pot fi remediate. 
 

Art. 25 - În cazul în care Autoritatea Naţională 
pentru Reglementarea şi Monitorizarea 
Achiziţiilor Publice constată, în cursul 
verificării anunţului/invitaţiei transmis(e) de 
autoritatea contractantă către operatorul SEAP, 
că în forma sau în conţinutul acestuia există 
erori ori omisiuni, aceasta are obligatia: 
a) de a comunica operatorului SEAP 
respingerea publicării anunţului/invitaţiei; 
b) de a motiva decizia de respingere a publicării 
anunţului/invitaţiei, indicând modul în care 
erorile/omisiunile pot fi remediate. 

Introducerea si a invitatiei de participare 

Art. 26 - (1) Anunţurile transmise ulterior 
remedierii erorilor/omisiunilor constatate conform 
prevederilor art. 25 sunt considerate anunţuri noi şi 
fac obiectul tuturor regulilor de transmitere şi 
verificare prevăzute în prezenta secţiune. 
 
(2) În cazul în care, după publicarea unui anunţ, 
intervin anumite modificări faţă de informaţiile 
deja publicate, autoritatea contractantă are obligaţia 
de a transmite spre publicare un anunţ de tip erată 
la anunţul iniţial, în condiţiile prevăzute de 
Regulamentul Comisiei Europene nr. 1.564/2005, 
care stabileşte formatul standard al anunţurilor 
publicitare în cadrul procedurilor de atribuire 
prevăzute în directivele nr. 17/2004/CE şi 
18/2004/CE. 

Art. 26 - (1) Anunţurile/invitaţiile transmise 
ulterior remedierii erorilor/omisiunilor 
constatate conform prevederilor art. 25 sunt 
considerate anunţuri/invitaţii noi şi fac obiectul 
tuturor regulilor de transmitere şi verificare 
prevazute în prezenta secţiune. 
 (2) In cazul in care, după publicarea unui 
anunţ, intervin anumite modificări faţă de 
informaţiile deja publicate, autoritatea 
contractantă are obligaţia de a transmite spre 
publicare un anunţ de tip erată la anunţul 
iniţial,. 
 

Introducerea si a invitatiei de participare 
 
 
 
 
 
Corelarea cu Regulamentul european. 



Art. 27 - (1) Operatorul SEAP nu are dreptul de a 
publica anunţul transmis de autoritatea contractantă 
sau de a-l transmite spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene, fără obţinerea 
acceptului de publicare emis de Autoritatea 
Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea 
Achiziţiilor Publice. 
 
 
................................................................................. 
 
(3) Atunci când stabileşte perioadele limită pentru 
depunerea ofertelor, autoritatea contractantă are 
obligaţia de a lua în calcul şi marja de timp de 3 
zile lucrătoare, necesară pentru verificarea 
anunţurilor de către Autoritatea Naţională pentru 
Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor 
Publice şi pentru transmiterea acestora către 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de către 
operatorul SEAP, astfel cum este prevăzut la art. 49 
alin. (2) şi (3) din ordonanţa de urgenţă. 

Art. 27 - (1) Operatorul SEAP nu are dreptul de 
a publica anunţul de intenţie/anunţul de 
participare/invitaţia de participare/erata 
transmis(ă) de autoritatea contractantă sau de a 
transmite anunţul/erata spre publicare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, fără 
obţinerea acceptului de publicare emis de 
Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi 
Monitorizarea Achiziţiilor Publice. 
.............................................................................
...... 
(3) Atunci când stabileşte perioadele limită 
pentru depunerea ofertelor, autoritatea 
contractantă are obligaţia de a lua în calcul şi 
marja de timp de 3 zile lucrătoare, necesară 
pentru verificarea anunţurilor de participare, 
care sunt în legătură cu aplicarea procedurii de 
atribuire a unui contract cu o valoare estimată 
egală sau mai mare decât pragurile valorice 
prevăzute la art. 55 alin. (2) din ordonanţa de 
urgenţă, de către Autoritatea Naţională pentru 
Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor 
Publice, la care se adaugă o zi lucrătoare în 
cazul transmiterii acestora către Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene de către operatorul SEAP, 
astfel cum este prevăzut la art. 49 alin. (2) si (3) 
din ordonanţa de urgenţă. 
 
(4) Atunci când stabileşte perioadele limită 
pentru depunerea ofertelor, autoritatea 
contractantă are obligaţia de a lua în calcul 
şi marja de timp de 2 zile lucrătoare, 
necesară pentru verificarea 
anunţurilor/invitațiilor de participare, care 

Introducerea si a invitatiei de participare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corelarea cu prevederile de la art. 49 din 
OUG nr. 34/2006  



sunt în legătură cu aplicarea procedurii de 
atribuire a unui contract cu o valoare 
estimată mai mică decât pragurile valorice 
prevăzute la art. 55 alin. (2) din ordonanţa 
de urgenţă, de către Autoritatea Naţională 
pentru Reglementarea şi Monitorizarea 
Achiziţiilor Publice. 
 

Art. 28 - Operatorul SEAP are obligaţia de a 
publica anunţul în SEAP, în cel mult două zile 
lucrătoare de la primirea acceptului de publicare, 
dar în nici un caz înainte de data transmiterii 
acestuia spre publicare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene, dacă prevederile ordonanţei de 
urgenţă impun această obligaţie. 

Art. 28 - Operatorul SEAP are obligaţia de a 
publica anunţul/invitaţia în SEAP: 
a) în cel mult o zi lucrătoare de la primirea 
acceptului de publicare a anunţului, dar în nici 
un caz înainte de data transmiterii acestuia spre 
publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene, dacă prevederile ordonanţei de 
urgenţă impun această obligaţie. 
b) în cel mult o zi lucrătoare de la primirea 
acceptului de publicare a invitaţiei de 
participare. 
 

Introducerea si a invitatiei de participare 
 

Art. 32 - (2) În cazul în care documentaţia de 
atribuire a fost pusă la dispoziţia operatorilor 
economici prin asigurarea accesului direct şi 
nerestricţionat la fişierul electronic disponibil în 
SEAP, autoritatea contractantă are obligaţia, 
respectând prevederile art. 78 alin. (2) din 
ordonanţa de urgenţă, de a face cunoscute 
clarificările sau eventualele modificări în legătură 
cu documentaţia de atribuire, prin crearea unui nou 
fişier electronic la care se va asigura accesul direct 
şi nerestricţionat, în mod similar cu accesul la 
fişierul iniţial. 
 

Art. 32 - (2) Autoritatea contractantă are 
obligaţia, respectând prevederile art. 78 alin. (2) 
din ordonanţa de urgenţă, de a face cunoscute 
clarificările în legătură cu documentaţia de 
atribuire, prin publicarea  unui anunț de tip 
erată. 
(3) ANRMAP are obligaţia de a verifica 
anunţurile/invitaţiile de tip erată în cel mult 
1 zi lucrătoare de la data primirii acestora în 
SEAP. 
(4) In cazul in care autoritatea contractanta 
raspunde cu intarziere la solicitarile de 
clarificare primite, perioada de raspuns 
depasind termenul de 3 zile lucratoare 

Precizarea modului in care se realizeaza 
transmiterea raspunsului la clarificari catre 
toti potentialii ofertanti. 



stabilit prin art.78 alin.(2) din OUG, 
autoritatea contractanta are obligatia de a 
prelungi termenul de depunere al ofertelor 
cu 5 zile lucratoare. 
(5) In cazul in care autoritatea contractanta 
nu raspunde la o solicitare de clarificare 
primita din partea unui operator economic, 
autoritatea contractanta va fi obligata sa 
suspende procedura de atribuire la cererea 
respectivului operator economic. Procedura 
va putea fi reluata numai dupa ce autoritatea 
contractanta va raspunde tuturor 
solicitarilor de clarificare primite. 
(6) In cazul in care autoritatea contractanta 
nu raspunde la o solicitare de clarificare 
primita din partea unui operator economic si 
are loc depunerea ofertelor, autoritatea 
contractanta va fi obligata sa anuleze 
procedura de atribuire la cererea 
respectivului operator economic. 
 
 
 

Art. 33 - (1) Autoritatea contractantă are obligaţia 
de a deschide ofertele şi, după caz, alte documente 
prezentate de participanţi, la data, ora şi în locul 
indicate în anunţul de participare. În cazul în care 
devine necesară prelungirea termenului de 
depunere a ofertelor, autoritatea contractantă are 
obligaţia de a preciza această modificare printr-o 
erată la anunţul de participare, care trebuie însă 
publicată cu cel puţin 3 zile înainte de data anunţată 
iniţial pentru deschiderea ofertelor. 
...................................................................................

Art. 33 - (1) Autoritatea contractantă are 
obligaţia de a deschide toate ofertele şi, după 
caz, alte documente prezentate de participanţi, 
la data, ora şi locul indicate în anunţul de 
participare. În cazul în care devine necesară 
prelungirea termenului de depunere a ofertelor, 
autoritatea contractantă are obligaţia de a 
preciza această modificare printr-o erată la 
anunţul/invitaţia de participare, care trebuie 
însă transmisă spre publicare în SEAP cu cel 
putin trei zile lucrătoare înainte de data limită 

Clarificarea modalitatii de derulare a sedintei 
de deschidere a ofertelor. 



... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) În cadrul şedinţei de deschidere nu este permisă 
respingerea niciunei oferte, cu excepţia celor care 
se încadrează într-una dintre următoarele situaţii: 
...................................................................................
... 
 
b) nu sunt însoţite de garanţia de participare, în 
cuantumul, forma şi având perioada de valabilitate 
solicitate în documentaţia de atribuire. 
 
(4) Şedinţa de deschidere se finalizează printr-un 
proces-verbal semnat de membrii comisiei de 
evaluare şi de reprezentanţi ai operatorilor 
economici prezenţi la şedinţă, în care se 
consemnează modul de desfăşurare a şedinţei 
respective, aspectele formale constatate la 

stabilită pentru depunerea 
candidaturilor/ofertelor, cu excepţia situaţiei 
în care procedura de atribuire a fost 
contestată la CNSC şi/sau autoritatea 
contractantă a decis suspendarea acesteia. 
(11) Suspendarea procedurii de atribuire va 
fi adusă la cunoştinţa operatorilor economici 
interesaţi prin publicarea unei erate. 
(12) Erata de suspendare a procedurii de 
atribuire, cu excepţia suspendării decise ca 
urmare a depunerii unei contestaţii, trebuie 
să fie transmisă spre publicare în SEAP cu 
cel puţin 2 zile lucrătoare înainte de data 
limită stabilită pentru depunerea 
candidaturilor/ofertelor. 
(13) În măsura în care autoritatea 
contractantă nu poate respecta termenele 
prevăzute la alin.(1) şi alin.(12), devin 
incidente prevederile art.209 din ordonanţa 
de urgenţă.  
.............................................................................
....... 
(3) În cadrul şedinţei de deschidere nu este 
permisă respingerea niciunei oferte, cu excepţia 
celor care se încadrează într-una dintre 
următoarele situaţii: 
.............................................................................
....... 
 
b) nu sunt însoţite de garanţia de participare, în 
cuantumul şi având perioada de valabilitate 
solicitate în documentaţia de atribuire. 
 
(4) Şedinţa de deschidere se finalizează printr-



deschiderea ofertelor, elementele principale ale 
fiecărei oferte, consemnându-se totodată lista 
documentelor depuse de fiecare operator economic 
în parte. Autoritatea contractantă are obligaţia de a 
transmite un exemplar al procesului-verbal tuturor 
operatorilor economici participanţi la procedura de 
atribuire, în cel mult o zi lucrătoare de la 
deschidere, indiferent dacă aceştia au fost sau nu 
prezenţi la şedinţa respectivă. 

un proces-verbal semnat de membrii comisiei 
de evaluare şi de reprezentanţi ai operatorilor 
economici prezenţi la şedinţă, în care se 
consemnează modul de desfăşurare a şedinţei 
respective, aspectele formale constatate la 
deschiderea ofertelor, elementele principale ale 
fiecărei oferte, consemnându-se totodată lista 
documentelor depuse de fiecare operator 
economic în parte. Autoritatea contractantă are 
obligaţia de a transmite un exemplar al 
procesului-verbal tuturor operatorilor 
economici participanţi la procedura de atribuire, 
în cel mult o zi lucrătoare de la deschidere, 
dacă aceştia nu au fost prezenţi la şedinţa 
respectivă şi nu au primit o copie. 

Art. 36 - (1) Oferta este considerată inacceptabilă în 
următoarele situaţii: 
...................................................................................
... 
 
e1) preţul, fără TVA, inclus în propunerea 
financiară depăşeşte valoarea estimată comunicată 
prin anunţul/invitaţia de participare şi, deşi există 
posibilitatea disponibilizării de fonduri 
suplimentare pentru îndeplinirea contractului de 
achiziţie publică respectiv, se constată existenţa a 
cel puţin uneia dintre următoarele situaţii: 
- preţul este cu mai mult de 10% mai mare decât 
valoarea estimată prevăzută în anunţul/invitaţia de 
participare; 
 
 
 
 

Art. 36 
 
 
 
e1) preţul, fără TVA, inclus în propunerea 
financiară, depăseste valoarea estimată 
comunicată prin anunţul/invitaţia de participare 
şi, desi există posibilitatea disponibilizării de 
fonduri suplimentare pentru îndeplinirea 
contractului de achiziţie publică respectiv, se 
constată existenţa a cel puţin uneia din 
următoarele situaţii: 
- preţul este cu mai mult de 10% mai mare 
decat valoarea estimată prevăzută în 
anunţul/invitaţia de participare, cu excepţia 
situaţiilor temeinic motivate, atunci când natura 
lucrărilor/produselor/serviciilor sau riscurile 
implicate de executarea/livrarea/prestarea 
acestora nu permit o estimare iniţială globală a 

Clarificarea moduluii de stabilire a ofertelor 
inacceptabile. 



 
- încheierea contractului la preţul respectiv ar 
conduce la eludarea aplicării acelor prevederi ale 
ordonanţei de urgenţă care instituie obligaţii ale 
autorităţii contractante în raport cu anumite praguri 
valorice; 
...................................................................................
... 
 
 
 
 

preţului viitorului contract de achiziţie publică; 
- încheierea contractului la preţul respectiv ar 
conduce la eludarea aplicării acelor prevederi 
ale ordonanţei de urgenţă care instituie obligaţii 
ale autorităţii contractante în raport cu anumite 
praguri valorice. 
.............................................................................
....... 
g) nu a fost depusă propunerea tehnică şi/sau 
cea financiară conform cerințelor din 
documentația de atribuire; 
h) propunerea financiară este incompletă; 
i) nu acoperă perioada de valabilitate 
solicitată prin documentaţia de atribuire; 
j) este depusă cu nerespecatrea prevederilor 
art.691 din OUG nr.34/2006; 
k) candidatul/ofertantul nu a răspuns la 
solicitarea de clarificare a ofertei. 
 
 

Art. 361) - (1) În sensul prevederilor art. 202 alin. 
(1) din ordonanţa de urgenţă, o ofertă prezintă un 
preţ aparent neobişnuit de scăzut în raport cu ceea 
ce urmează a fi furnizat, executat sau prestat atunci 
când preţul ofertat, fără TVA, reprezintă mai puţin 
de 85% din valoarea estimată a contractului 
respectiv sau, în cazul în care în procedura de 
atribuire sunt cel puţin 5 oferte care nu se află în 
situaţiile prevăzute la art. 36 alin. (1) lit. a) - e) şi 
alin. (2), atunci când preţul ofertat reprezintă mai 
puţin de 85% din media aritmetică a ofertelor 
respective. 
 
 

Art. 361) - (1) În sensul prevederilor art. 202 
alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, o ofertă 
prezintă un preţ aparent neobişnuit de scăzut în 
raport cu ceea ce urmează a fi furnizat, executat 
sau prestat, atunci când preţul ofertat, fără 
TVA, reprezintă mai puţin de 80% din valoarea 
estimată a contractului respectiv sau, în cazul în 
care în procedura de atribuire sunt cel puţin 5 
oferte care nu sunt considerate inacceptabile 
şi/sau neconforme, atunci când preţul ofertat 
reprezintă mai puţin de 80% din media 
aritmetică a ofertelor respective, calculată fără a 
se avea în vedere propunerea financiară cea mai 
mică şi propunerea financiară cea mai mare. 

Corelarea cu modul de aplicare a prevederilor 
art. 202 din OUG nr. 34/2006 
 
Comentarii ARACO: 
Corelare cu propunerea de modificare a 
art.202 



 
Art.36 alin.(2) oferta este considerată neconformă 
în următoarele situaţii: 
 

Art.36 alin.(2) oferta este considerată 
neconformă în următoarele situaţii: 
 
e) nu este semnată cu semnătură electronică; 
f) nu a fost prezentat formularul de ofertă. 
 

 

Art. 43 - (1) *** Abrogat prin H.G. nr. 834/2009 
(2) După ce a finalizat selecţia candidaţilor, 
comisia de evaluare are obligaţia de a elabora un 
raport intermediar, care se aprobă de către 
conducătorul autorităţii contractante sau de 
persoana desemnată în acest scop. 

 
 
 
 
 
 
(21) În sensul alin. (2), conducătorul 
autorităţii contractante are obligaţia de a 
aproba sau de a dispune orice alte măsuri în 
conformitate cu prevederile legislației 
aplicabile, în termen de 3 zile lucrătoare. 
 

Reglementarea termenului de aprobare pentru 
conducatorul autoritatii contractante 

Art. 48 - (1) *** Abrogat prin H.G. nr. 834/2009 
(2) După ce a finalizat preselecţia candidaţilor, 
comisia de evaluare are obligaţia de a elabora un 
raport intermediar, care se aprobă de către 
conducătorul autorităţii contractante sau de 
persoana desemnată în acest scop. 

 
 
 
 
 
 
(21) În sensul alin. (2), conducătorul 
autorităţii contractante are obligaţia de a 
aproba sau de a dispune orice alte măsuri în 
confomitate cu prevederile legislației 
aplicabile, în termen de 3 zile lucrătoare. 
 

Reglementarea termenului de aprobare pentru 
conducatorul autoritatii contractante 

Art. 50 –  
............................................................ 
 

Art. 50 –  
............................................................. 
 

Reglementarea termenului de aprobare pentru 
conducatorul autoritatii contractante 



 
 
 
 

(41) În sensul alin. (4), conducătorul 
autorităţii contractante în acest scop are 
obligaţia de a aproba sau de a dispune orice 
alte măsuri în confomitate cu prevederile 
legislației aplicabile, în termen de 3 zile 
lucrătoare. 
 

Art. 532) –  
................................................... 

Art. 532) –  
................................................... 
 
(11) În sensul alin. (1), conducătorul autorităţii 
contractante are obligaţia de a aproba sau de a 
dispune orice alte măsuri în confomitate cu 
prevederile legislației aplicabile, în termen de 3 
zile lucrătoare. 

Reglementarea termenului de aprobare pentru 
conducatorul autoritatii contractante 

Art. 62 –  
....................................................... 

Art. 62 –  
....................................................... 
 
(11) În cazul în care autoritatea contractantă 
primeşte solicitări de clarificare cu privire la 
prevederile documentaţiei de atribuire, 
aceasta are obligaţia de a răspunde în cel 
mult 2 zile lucrătoare la orice solicitare de 
clarificări primită cu cel puțin 3 zile, în cazul 
contractelor de furnizare de complexitate 
redusă, respectiv cu cel puţin 5 zile pentru 
restul contractelor, înainte de data limită 
stabilită în invitația de participare pentru 
depunerea ofertelor aceste solicitări. 
 

Reglementarea termenelor de clarificari in 
cazul aplicarii procedurii cererii de oferte. 

Art. 63 - (1) După transmiterea invitaţiei de 
participare, regulile aplicabile procedurii de cerere 
de oferte sunt similare cu cele prevăzute la art. 32 - 
39, pentru aplicarea licitaţiei deschise. 

Art. 63 - (1) După transmiterea invitaţiei de 
participare, regulile aplicabile procedurii de 
cerere de oferte sunt similare cu cele prevăzute 
la art. 32 alin. (2) - 39, pentru aplicarea licitaţiei 

Corelarea cu prevederile de la art. 62 alin. 
(11) din HG nr. 925/2006 
 
 



(2) În cazul aplicării procedurii de cerere de oferte 
prin mijloace electronice, autoritatea contractantă 
are dreptul de a solicita reduceri succesive ale 
preţurilor incluse în propunerile financiare. 
 

deschise. 
(2) se abrogă 

Nu se regaseste in contextul de aplicare. 

Art. 71 –  
...................................................... 
 

Art. 71 –  
...................................................... 
 
(4) În cazul atribuirii contractelor de 
achiziţie publică ca urmare a aplicării 
procedurii de negociere fără publicarea 
prealabilă a unui anunţ de participare în 
conformitate cu prevederile art.122 lit.i) şi 
art.252 lit.j), comisia de evaluare va fi 
constituită, în măsura în care este posibil, din 
aceleaşi persoane responsabile pentru 
evaluarea ofertelor depuse în cadrul 
procedurii de atribuire a contractului iniţial. 

Masura recomandata prin raportul Deloitte. 

Art. 71 - (2) Comisia de evaluare trebuie să includă 
specialişti în domeniul obiectului contractului care 
urmează să fie atribuit şi se nominalizează din 
cadrul compartimentului intern specializat prevăzut 
la art. 3 alin. (1). În comisia de evaluare pot fi 
nominalizaţi şi membri aparţinând altor 
compartimente ale autorităţii contractante sau, în 
cazul în care beneficiarul final al contractului 
este o altă autoritate contractantă, din cadrul 
respectivei autorităţi contractante. 
 

Art. 71 - (2) Comisia de evaluare trebuie să 
includă specialişti în domeniul obiectului 
contractului care urmează să fie atribuit şi se 
nominalizează din cadrul compartimentului 
intern specializat şi/sau din cadrul altor 
compartimente ale autorităţii contractante și, 
după caz, din afara autorității contractante. 
 

Masura recomandata prin raportul Deloitte. 

Art. 72 - (1) Autoritatea contractantă va numi o 
persoană responsabilă cu aplicarea procedurii de 
atribuire, persoană care devine, totodată, şi 
preşedinte al comisiei de evaluare. Preşedintele 
poate fi membru în cadrul comisiei de evaluare 

Art. 72 - (1) Autoritatea contractantă va numi o 
persoană responsabilă cu aplicarea procedurii 
de atribuire, persoană care devine, totodată, şi 
preşedinte al comisiei de evaluare. Preşedintele 
are atribuţii de organizare şi reprezentare, 

Masura recomandata prin raportul Deloitte si 
pentru respectarea principiului asumarii 
raspunderii, respectiv delimitarea atribuitiilor. 



sau rolul său poate fi limitat numai la aspectele 
de organizare şi reprezentare, în acest din urmă 
caz neavând drept de vot. În orice situaţie, 
preşedintele comisiei de evaluare semnează 
raportul procedurii de atribuire. 
 
 
 
 
 
 
 

precum şi calitatea de membru în comisia de 
evaluare. 
 
 
 
(11) Persoana responsabilă cu aplicarea 
procedurii de atribuire va fi nominalizată din 
cadrul compartimentului intern specializat în 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, 
atunci când în cadrul autorităţii contractante 
există acest compartiment. În toate cazurile, 
conducătorul autorităţii contractante nu poate fi 
numit preşedinte al comisiei de evaluare. 
 

Art. 79 - (3) În cazul în care ofertantul modifică 
prin răspunsurile pe care le prezintă conţinutul 
propunerii financiare, oferta sa va fi considerată 
neconformă, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 
80 alin. (2). 

Art. 79 - (3) În cazul în care ofertantul 
modifică, prin răspunsurile pe care le prezintă, 
conţinutul propunerii financiare, oferta sa va fi 
considerată neconformă, cu excepţia situaţiilor 
prevăzute la art. 80 alin. (2) şi alin. (3). 
 

Clarificarea textului privind modalitatea de 
abordare a viciilor de forma. 

Art. 83 - (2) Raportul procedurii de atribuire se 
înaintează conducătorului autorităţii contractante 
spre aprobare. 

Art. 83 - (2) Raportul procedurii de atribuire se 
înaintează conducătorului autorităţii 
contractante spre aprobare. În această situaţie, 
conducătorul autorităţii contractante are 
obligaţia de a aproba sau de a dispune orice alte 
măsuri în conformitate cu legislația aplicabilă, 
în termen de 3 zile lucrătoare, după ce, după 
caz, în prealabil se întoarce de la UCVAP. 
 

Reglementarea termenului de aprobare pentru 
conducatorul autoritatii contractante 

Art. 85 - Autoritatea contractantă are obligaţia de a 
preciza în documentaţia de atribuire dacă pentru 
participarea la procedură este prevăzută obligaţia 
ofertanţilor de a constitui o garanţie de participare. 
În cazul în care documentaţia de atribuire prevede o 

Art. 85 - (1) Autoritatea contractantă are 
obligaţia de a solicita ofertanţilor constituirea 
garanţiei de participare, în vederea participării 
la procedura de atribuire a contractului, atunci 
când există obligativitatea publicării unui anunţ 

Corelarea și detalierea cu prevederile de la 
art. 431 din OUG nr. 34/2006. 



astfel de obligaţie, atunci aceasta trebuie să conţină 
şi următoarele informaţii: 
a) cuantumul garanţiei de participare în sumă fixă, 
sumă care nu poate depăşi 2% din valoarea 
estimată a contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru; 
b) perioada de valabilitate a garanţiei de 
participare, care va fi cel puţin egală cu perioada 
minimă de valabilitate a ofertei, astfel cum a fost 
solicitată prin documentaţia de atribuire. 

sau a unei invitaţii de participare. Documentaţia 
de atribuire trebuie să conţină următoarele 
informaţii: 
a) cuantumul garanţiei de participare în sumă 
fixă, stabilit conform prevederilor ordonanței de 
urgență; 
b) perioada de valabilitate a garanţiei de 
participare, care va fi cel puţin egală cu 
perioada de valabilitate a ofertei, astfel cum a 
fost solicitată prin documentaţia de atribuire. 
 
(2) În cazul în care valoarea estimată a 
contractului nu depășește pragul prevăzut la 
art. 19 din ordonanța de urgență și există 
obligaţia aplicării unei proceduri de 
atribuire, autoritatea contractantă poate 
solicita ofertanţilor constituirea garanţiei de 
participare, în vederea participării la 
procedura de atribuire a contractului, în 
sumă fixă de până la 2% din valoarea 
estimată a contractului.  
(3) În cazul unei proceduri de atribuire 
organizată pe loturi, prevederile de la alin. 
(1) şi alin. (2) se aplică prin raportare la 
fiecare lot în parte. 
 

Art. 86 - (3) Instrumentul de garantare trebuie să 
prevadă dacă plata garanţiei se va executa: 
a) condiţionat, respectiv după constatarea culpei 
persoanei garantate, în conformitate cu 
contractul garantat; sau 
b) necondiţionat, respectiv la prima cerere a 
beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu 
privire la culpa persoanei garantate. 

Art. 86 - (3) Instrumentul de garantare trebuie 
să prevadă că plata garanţiei se va executa: 
a) condiţionat, respectiv după constatarea 
culpei persoanei garantate, în conformitate 
cu contractul garantat; sau 
b) necondiţionat, conform cazurilor prevazute la 
art.87 din prezenta Hotarare. 
 

Clarificarea modului de constituire si 
executarea a garantiei de participare. 
 
 
 
Comentariu ARACO: Prin HG 834/2009 au 
fost aduse acele modificari ce se regasesc in 
forma actuala, in scopul relaxarii ingradirilor 



...................................................................................

.. 
 
(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi numai 
dacă în documentaţia de atribuire este prevăzută 
această posibilitate, garanţia de participare se poate 
constitui şi prin depunerea la casieria autorităţii 
contractante: 
a) a unui ordin de plată sau a unei file cec, cu 
condiţia confirmării acestora de către bancă până la 
data deschiderii ofertelor; 
b) a unei sume în numerar, în cazul în care valoarea 
garanţiei de participare este redusă ca valoare. 
 

 
 
 
 
 
(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), şi 
numai dacă în documentaţia de atribuire este 
prevăzută această posibilitate, garanţia de 
participare se poate constitui şi prin depunerea 
la casieria autorităţii contractante a unei sume 
în numerar, în cazul în care valoarea garanţiei 
de participare este redusă ca valoare. 

promovate de HG 925/22006, in contextul in 
care se poate executa o polita de garantie la 
prima cerere fara nici o dovada, asigratorul in 
cauza va plati si va exercita actiune de regres 
contra constructorului in cauza. 

Art. 87 -  
..................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 87 -  
....................................................... 
 
(11) În cazul respingerii contestaţiei ca 
nefondată de către Consiliul Naţional pentru 
Soluţionarea Contestaţiilor, autoritatea 
contractantă va reţine din garanţia de 
participare în raport cu prevederile de la 
art.2781 din ordonanţa de urgenţă. 
(12) Sumele reţinute potrivit alin. (11) se 
constituie venit integral la bugetul autorităţii 
contractante după: 
a) expirarea termenului de atac împotriva 
deciziei Consiliului sau  
b) rămânerea definitivă şi irevocabilă a 
deciziei de respingere a plângerii formulate 
împotriva deciziei Consiliului. 
 

Corelare si detaliere cu prevederile de la art. 
2781 din OUG nr. 34/2006. 

Art. 88 –  
.................................................... 

Art. 88 –  
........................................................ 

Reglementarea modului de restituire a 
garantiei de participare in cazul acordului 



 
 
 
 
 
 
 

 
(11) În cazul unei proceduri organizate 
pentru atribuirea unui acord-cadru, precum 
şi în cazul prevăzut la art. 89 alin. (3) din 
prezentul act normativ, garanţia de 
participare, constituită de 
ofertantul/ofertanţii a cărui/căror ofertă a 
fost stabilită ca fiind câstigătoare, se restituie 
de către autoritatea contractantă în cel mult 
3 zile lucrătoare de la data semnării 
acordului cadru, respectiv a contractului de 
achiziţie publică. 
 

cadru. 

Art. 90 - (1) De regulă, garanţia de bună execuţie se 
constituie printr-un instrument de garantare emis în 
condiţiile legii de o societate bancară sau de o 
societate de asigurări, care devine anexă la contract. 
Prevederile art. 86 alin. (2) - (4) se aplică în mod 
corespunzător. 
 

Art. 90 - (1) De regulă, garanţia de bună 
execuţie se constituie printr-un instrument de 
garantare emis în condiţiile legii de o societate 
bancară sau de o societate de asigurări, care 
devine anexă la contract, sau prin virament 
bancar. Prevederile art. 86 alin. (2) - (4) se 
aplică în mod corespunzător. 

Introducerea viramentului bancar ca 
modalitate de constituire a garantiei de buna 
executie. 

Art.90 alin.(3)*) Dacă părţile convin, garanţia de 
bună execuţie se poate constitui şi prin reţineri 
succesive din sumele datorate pentru facturi 
parţiale. În acest caz, contractantul are obligaţia de 
a deschide un cont la dispoziţia autorităţii 
contractante, la o bancă agreată de ambele părţi. În 
cazul în care autoritatea contractantă are calitatea 
de autoritate publică, instituţie publică sau operator 
economic cu capital integral sau majoritar de stat, 
contractantul are obligaţia de a deschide la unitatea 
Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal 
competent în administrarea acestuia un cont de 
disponibil distinct la dispoziţia autorităţii 
contractante. Suma iniţială care se depune de către 

Art.90 (3) Dacă părţile convin, garanţia de bună 
execuţie se poate constitui şi prin reţineri 
succesive din sumele datorate pentru facturi 
parţiale. În acest caz contractantul are obligaţia 
de a deschide un cont la dispoziţia autorităţii 
contractante, la o bancă agreată de ambele părţi. 
Suma iniţială care se depune de către 
contractant în contul astfel deschis nu trebuie să 
fie mai mică de 0,5% din preţul contractului. Pe 
parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea 
contractantă urmează să alimenteze acest cont 
prin reţineri succesive din sumele datorate şi 
cuvenite contractantului până la concurenţa 
sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie 

 



contractant în contul de disponibil astfel deschis nu 
trebuie să fie mai mică de 0,5% din preţul 
contractului. Pe parcursul îndeplinirii contractului, 
autoritatea contractantă urmează să alimenteze 
acest cont de disponibil prin reţineri succesive din 
sumele datorate şi cuvenite contractantului până la 
concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună 
execuţie în documentaţia de atribuire. Autoritatea 
contractantă va înştiinţa contractantul despre 
vărsământul efectuat, precum şi despre destinaţia 
lui. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria 
Statului pe numele contractantului pot fi dispuse 
plăţi atât de către contractant, cu avizul scris al 
autorităţii contractante care se prezintă unităţii 
Trezoreriei Statului, cât şi de unitatea Trezoreriei 
Statului la solicitarea scrisă a autorităţii 
contractante în favoarea căreia este constituită 
garanţia de bună execuţie, în situaţia prevăzută la 
art. 91. Contul astfel deschis este purtător de 
dobândă în favoarea contractantului. 

în documentaţia de atribuire. Autoritatea 
contractantă va dispune ca banca să înştiinţeze 
contractantul despre vărsământul efectuat, 
precum şi despre destinaţia lui. Contul astfel 
deschis este purtător de dobândă la termen în 
favoarea contractantului. 
 

Art. 92 -  
..................................................... 
 
(3) În cazul contractelor de servicii de proiectare, 
autoritatea contractantă are obligaţia de a 
elibera/restitui garanţia de bună execuţie după cum 
urmează: 
a) valoarea garanţiei de bună execuţie aferentă 
studiilor de prefezabilitate şi/sau fezabilitate, în 
termen de 14 zile de la data predării şi 
însuşirii/aprobării documentaţiei tehnico-
economice respective, dacă nu a ridicat până la 
acea dată pretenţii asupra ei; 
b) valoarea garanţiei de bună execuţie aferentă 

Art. 92 -  
..................................................... 
 
(3) În cazul contractelor de servicii de 
proiectare, autoritatea contractantă are obligaţia 
de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie 
după cum urmează: 
a) valoarea garanţiei de bună execuţie aferentă 
studiilor de prefezabilitate şi/sau fezabilitate, în 
termen de 14 zile de la data predării şi 
însuşirii/aprobării documentaţiei tehnico-
economice respective, dacă nu a ridicat până la 
acea dată pretenţii asupra ei; 
b) valoarea garanţiei de bună execuţie aferentă 

Completarea modalitatii de restituire a 
garantiei de buna executie. 



proiectului tehnic şi/sau detaliilor de execuţie, în 
termen de 14 zile de la data încheierii procesului-
verbal de recepţie la terminarea lucrărilor executate 
în baza proiectului respectiv, dacă nu a ridicat până 
la acea dată pretenţii asupra ei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) În cazul contractelor de lucrări, autoritatea 
contractantă are obligaţia de a elibera/restitui 
garanţia de bună execuţie după cum urmează: 
a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile 
de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la 
terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea 
dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii 
ascunse este minim; 
b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la 
expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor 
executate, pe baza procesului-verbal de recepţie 
finală. 
Procesele-verbale de recepţie finală pot fi întocmite 
şi pentru părţi din lucrare, dacă acestea sunt 
distincte din punct de vedere fizic şi funcţional. 

proiectului tehnic şi/sau detaliilor de execuţie, 
în termen de 14 zile de la data încheierii 
procesului-verbal de recepţie la terminarea 
lucrărilor executate în baza proiectului 
respectiv, dacă nu a ridicat până la acea dată 
pretenţii asupra ei; 
c) în termen de 5 zile lucrătoare de la 
adoptarea deciziei de a nu se realiza execuția 
lucrărilor aferente proiectului tehnic şi/sau 
detaliilor de execuţie, dacă nu a ridicat până 
la acea dată pretenţii asupra ei. 
 
(4) În cazul contractelor de lucrări, autoritatea 
contractantă are obligaţia de a elibera/restitui 
garanţia de bună execuţie după cum urmează: 
a) 75% din valoarea garanţiei, în termen de 14 
zile de la data încheierii procesului-verbal de 
recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a 
ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar 
riscul pentru vicii ascunse este minim; 
b) restul de 25% din valoarea garanţiei, la 
expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor 
executate, pe baza procesului-verbal de recepţie 
finală. 
Procesele-verbale de recepţie finală pot fi 
întocmite şi pentru părţi din lucrare, dacă 
acestea sunt distincte din punct de vedere fizic 
şi funcţional. 
 

Art. 97 –  
...................................................... 
 
(2) Pe parcursul îndeplinirii contractului, preţul 
poate fi ajustat în următoarele situaţii: 

Art. 97 
....................................................... 
 
(2) Pe parcursul îndeplinirii contractului, preţul 
poate fi ajustat, în situaţia în care pe piaţă au 

Masura recomandata prin raportul Deloitte. 
Clarificarea modalitatii de ajustare a pretului 
contractului pe baza situatiilor intalnite in 
practica. 



a) au avut loc modificări legislative, modificări ale 
normelor tehnice sau au fost emise de către 
autorităţile locale acte administrative care au ca 
obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la 
anumite taxe/impozite locale, al căror efect se 
reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza 
cărora s-a fundamentat preţul contractului; 
b) pe piaţă au apărut anumite condiţii, în urma 
cărora s-a constatat creşterea/diminuarea indicilor 
de preţ pentru elemente constitutive ale ofertei, al 
căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea 
costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul 
contractului. 
 
(3) Pentru a se respecta principiul transparenţei, 
posibilitatea de ajustare a preţului trebuie să fie 
precizată atât în documentaţia de atribuire, cât şi în 
contractul care urmează să fie încheiat, prin clauze 
speciale în acest sens. În cazul prevăzut la alin. (2) 
lit. b), autoritatea contractantă are obligaţia de a 
preciza totodată şi modul concret de ajustare a 
preţului, indicii care vor fi utilizaţi, precum şi sursa 
informaţiilor cu privire la evoluţia acestora, cum ar 
fi buletine statistice sau cotaţii ale burselor de 
mărfuri. Lipsa, modificarea sau completarea 
respectivelor informaţii/clauze determină 
inaplicabilitatea prevederilor referitoare la 
posibilitatea de ajustare a preţului contractului de 
achiziţie publică. 
 
 
 
(4) Ajustarea preţului fără a fi îndeplinite condiţiile 
prevăzute la alin. (3) este posibilă numai în 

apărut anumite condiţii, în urma cărora s-a 
constatat creşterea/diminuarea indicilor de preţ 
pentru elemente constitutive ale ofertei, al căror 
efect se reflectă în cresterea/diminuarea 
costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul 
contractului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Pentru a se respecta principiul transparenţei, 
posibilitatea de ajustare a preţului trebuie să fie 
precizată atât în documentaţia de atribuire, cât 
şi în contractul care urmează să fie încheiat, 
prin clauze speciale în acest sens, cum ar fi in 
cazul evolutiei cursului de schimb raportat la 
cursul de referinta din oferta. În cazul prevăzut 
la alin. (2), autoritatea contractantă are obligaţia 
de a preciza totodată şi modul concret de 
ajustare a preţului, indicii care vor fi utilizaţi, 
precum şi sursa informaţiilor cu privire la 
evoluţia acestora, cum ar fi buletine statistice 
sau cotaţii ale burselor de mărfuri. Lipsa, 
modificarea sau completarea respectivelor 
informaţii/clauze determină inaplicabilitatea 
prevederilor referitoare la posibilitatea de 
ajustare a preţului contractului de achiziţie 
publică. 
 
 



următoarele cazuri: 
a) atunci când survin circumstanţe independente de 
voinţa părţilor, altele decât cele prevăzute la alin. 
(2) lit. a) şi b); sau 
 
 
 
 
b) atunci când durata de aplicare a procedurii de 
atribuire se prelungeşte, în mod neprevăzut, peste 
perioada preconizată iniţial şi din motive care 
exclud orice culpă a ofertantului/contractantului. 
 
 
(5) În orice situaţie, preţul contractului nu poate fi 
majorat decât în măsura strict necesară pentru 
acoperirea creşterii costurilor pe baza cărora s-a 
fundamentat preţul contractului. Modul de ajustare 
a preţului contractului de achiziţie publică nu 
trebuie să conducă în niciun caz la alterarea 
rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea 
sau diminuarea avantajului competitiv pe baza 
căruia contractantul respectiv a fost declarat 
câştigător în urma finalizării respectivei proceduri. 
 
 
(6) În cazul în care durata de îndeplinire a 
contractului se prelungeşte peste termenele stabilite 
iniţial în respectivul contract, din motive care se 
datorează culpei autorităţii contractante, nu este 
posibilă invocarea prevederilor alin. (4), operatorul 
economic fiind însă îndreptăţit să solicite penalităţi 
şi/sau daune-interese. 
 

(4) Ajustarea preţului fără a fi îndeplinite 
condiţiile prevăzute la alin. (3) este posibilă 
numai în următoarele cazuri: 
a) atunci când survin circumstanţe imprevizibile 
şi/sau independente de voinţa parţilor, cum ar 
fi și fără a se limita la modificări legislative, 
modificări ale normelor tehnice sau au fost 
emise de către autorităţile locale acte 
administrative care au ca obiect instituirea, 
modificarea sau renunţarea la anumite 
taxe/impozite locale; sau  
b) atunci când durata de aplicare a procedurii de 
atribuire se prelungeşte, în mod neprevăzut, 
peste perioada preconizată iniţial şi din motive 
care exclud orice culpă a 
ofertantului/contractantului. 
 
 
(5) În orice situaţie, preţul contractului nu poate 
fi ajustat în sensul creșterii/descreșterii, decât în 
măsura strict necesară pentru acoperirea 
creşterii/descreșterii costurilor pe baza cărora s-
a fundamentat preţul contractului. Modul de 
ajustare a preţului contractului de achiziţie 
publică nu trebuie să conducă în niciun caz la 
alterarea rezultatului procedurii de atribuire, 
prin anularea sau diminuarea avantajului 
competitiv pe baza căruia contractantul 
respectiv a fost declarat câştigător în urma 
finalizării respectivei proceduri. 
 
(6) În cazul în care durata de îndeplinire a 
contractului se prelungeşte peste termenele 
stabilite iniţial în respectivul contract, din 



motive care nu se datorează culpei 
contractului, este posibilă invocarea 
prevederilor de la alin. (2) sau alin. (4) lit. a). 

Art. 971) - (1) Autoritatea contractantă are obligaţia 
de a emite documente constatatoare care conţin 
informaţii referitoare la îndeplinirea obligaţiilor 
contractuale de către contractant şi, dacă este cazul, 
la eventualele prejudicii, după cum urmează: 
a) pentru contractele de furnizare: în termen de 14 
zile de la data terminării furnizării produselor care 
fac obiectul respectivului contract şi, suplimentar, 
în termen de 14 zile de la data expirării perioadei 
de garanţie a produselor în cauză; 
b) pentru contractele de servicii, altele decât 
contractele de servicii de proiectare: în termen de 
14 zile de la data terminării prestării serviciilor care 
fac obiectul respectivului contract; 
c) pentru contractele de servicii de proiectare: în 
termen de 14 zile de la data terminării prestării 
serviciilor care fac obiectul respectivului contract 
şi, suplimentar, în termen de 14 zile de la data 
încheierii procesului-verbal de recepţie la 
terminarea lucrărilor proiectate; 
d) pentru contractele de lucrări: în termen de 14 zile 
de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la 
terminarea lucrărilor şi, suplimentar, în termen de 
14 zile de la data încheierii procesului-verbal de 
recepţie finală a lucrărilor întocmit la expirarea 
perioadei de garanţie a lucrărilor în cauză. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(11) În cazul rezilierii contractului de 
achiziţie publică din vina exclusivă a 
contractantului, autoritatea contractantă are 
obligaţia emiterii documentului constatator 
în termen de 14 zile de la data rezilierii. 
 
(2) Documentele constatatoare prevăzute la 
alin. (1) se întocmesc în 3 exemplare, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Completarea cadrului legislativ cu situatia 
rezilierii contractului. 
 
 



 
(2) Documentele constatatoare prevăzute la alin. (1) 
se întocmesc în 3 exemplare, autoritatea 
contractantă având următoarele obligaţii: 
a) să elibereze un exemplar operatorului economic; 
b) să depună un exemplar la dosarul achiziţiei 
publice; şi 
c) să transmită un exemplar Autorităţii Naţionale 
pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor 
Publice, în cel mult 10 zile de la data expirării 
termenelor prevăzute la alin. (1). 
 
 
 
 
 
(3) În cazul în care procedura de atribuire a avut ca 
scop încheierea unui acord-cadru, prevederile alin. 
(1) - (2) sunt aplicabile prin raportare la terminarea 
prestaţiilor aferente acordului-cadru respectiv, şi nu 
contractelor subsecvente. 
 
(4) Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru 
Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor 
Publice are dreptul de a stabili, prin ordin, 
proceduri şi instrumente specifice prin care orice 
persoană poate beneficia de informaţiile incluse în 
documentele constatatoare disponibile la nivelul 
Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi 
Monitorizarea Achiziţiilor Publice, aferente 
operatorilor economici care participă la o anumită 
procedură de atribuire aplicată de respectiva 
autoritate contractantă. 
 

autoritatea contractantă având următoarele 
obligaţii: 
a) să elibereze un exemplar operatorului 
economic; 
b) să depună un exemplar la dosarul achiziţiei 
publice; şi 
c) să transmită un exemplar Autorităţii 
Naţionale pentru Reglementarea şi 
Monitorizarea Achiziţiilor Publice prin SEAP, 
în cel mult 10 zile de la data expirării 
termenelor prevăzute la alin. (1). 
 
 
(21) Transmiterea exemplarului prevăzut la 
alin. (2) lit. c) se va efectua în format 
electronic prin utilizarea aplicatiei 
disponibile la adresa de Internet www.e-
licitatie.ro. 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Baza de date conţinând documentele 
constatoare obligatoriu a fi transmise în 
SEAP va fi disponibilă la adresa www.e-
licitatie.ro. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizarea mijloacelor electronice in 
transmiterea documentelor constatatoare si 
diminuarea costurilor administrative. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corelare cu noile prevderi privind dreptul 
comun. 
 



(5) Documentele constatatoare emise de către 
autoritatea contractantă în conformitate cu 
prevederile alin. (1) pot fi contestate în justiţie 
potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 
554/2004, cu modificările ulterioare. 
 
(6) Refuzul ofertantului declarat câştigător de a 
semna contractul/acordul-cadru este asimilabil 
situaţiei prevăzute la art. 181 lit. c1) din ordonanţa 
de urgenţă. Documentele constatatoare se emit în 
acest caz în termen de 14 zile de la data la care ar fi 
trebuit încheiat contractul dacă ofertantul nu ar fi 
refuzat semnarea acestuia. 

 
 
 
(5) Documentele constatatoare emise de către 
autoritatea contractantă în conformitate cu 
prevederile alin. (1) pot fi contestate în instanța 
de drept comun. 
 
(6) Refuzul ofertantului declarat câştigător de a 
semna contractul/acordul-cadru este asimilabil 
situaţiei prevăzute la art. 181 lit. c1) din 
ordonanţa de urgenţă. Documentele 
constatatoare se emit în acest caz în termen de 
14 zile de la data la care ar fi trebuit încheiat 
contractul dacă ofertantul nu ar fi refuzat 
semnarea acestuia. Prin excepție de la 
prevederile alin. (5), documentele 
constatatoare emise conform prezentului 
alineat pot fi contestate în justiție potrivit 
Legii contenciosului administrativ nr. 
554/2004, cu modificările ulterioare. 
 

 
 
 
Masura recomandata prin raportul Deloitte. 

 Art. 1011 - Operatorul SEAP nu are dreptul 
de a furniza informațiile de care dispune și 
pe care nu are obligația de a le face publice 
în conformitate cu prevederile ordonanței de 
urgență, către terțe persoane, altele decât 
Autoritatea Națională pentru Reglementarea 
și Monitorizarea Achizitiilor Publice și 
instituțiile abilitate prin lege. 

Corelarea transmiterii de informatii cu 
prevederile OUG nr. 34/2006. 

Art. 1051 - Acţiunile introduse în instanţă de către 
Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi 
Monitorizarea Achiziţiilor Publice, potrivit art. 
2961 din ordonanţa de urgenţă, sunt scutite de plata 

Art 1051 - Acţiunile şi căile de atac introduse 
în instanţă de către Autoritatea Naţională pentru 
Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor 
Publice, potrivit art. 2961 din ordonanţa de 

Scutirea de taxe pentru ANRMAP în vederea 
diminuării cheltuielilor administrative. 



taxei de timbru şi a timbrului judiciar. urgenţă, sunt scutite de plata taxei de timbru şi a 
timbrului judiciar. 

Art. 106 - Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru 
Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor 
Publice are dreptul de a emite ordine pentru: 
a) aprobarea unor documentaţii standard utilizate în 
cadrul procedurilor de atribuire; 
b) aprobarea unor formulare specifice utilizate în 
cadrul procedurilor de atribuire sau în procesul de 
monitorizare; 
c) aprobarea unor note interpretative, cu caracter 
general sau punctual, referitoare la prevederile 
ordonanţei de urgenţă şi/sau ale prezentei hotărâri. 

Art. 106 - Preşedintele Autorităţii Naţionale 
pentru Reglementarea şi Monitorizarea 
Achiziţiilor Publice are dreptul de a emite 
ordine pentru: 
a) aprobarea unor documentaţii standard 
utilizate în cadrul procedurilor de atribuire; 
b) aprobarea unor formulare specifice utilizate 
în cadrul procedurilor de atribuire sau în 
procesul de monitorizare; 
c) aprobarea unor note interpretative, cu 
caracter general sau punctual, referitoare la 
prevederile ordonanţei de urgenţă şi/sau ale 
prezentei hotărâri; 
d) aprobarea unor modele de ajustare a 
prețului contractului de achiziție publică. 

Masura recomandata prin raportul Deloitte. 

 


