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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei 

în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 

 

Elemente 

privind 

responsabilii / 

operaţiunea 

Numele şi 

prenumele 
Funcţia Data Semnătura 

1 2 3 4 5 

1.1 Elaborat Nechita Cornelia 

Responsabil 

achiziții 

publice 

16.04.2018  

1.2 Verificat Moscu Ioan 
Presedinte 

Comisie SCIM 
16.04.2018  

1.3 Aprobat Stanciu Ghiorghe Primar 16.04.2018  
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2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale 

 

Ediţia/ revizia 

în cadrul ediţiei 

Componenta 

revizuită 

Modalitatea 

reviziei 

Data de la care se 

aplica prevederile 

ediţiei sau reviziei 

ediţiei 

1 2 3 4 

2.1. Ediţia 1 X X 01.02.2017 

2.2 Revizia 1 X X 16.04.2018 

2.3 Revizia 2    
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3. Lista persoanelor la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei 

procedurii operaţionale 

 

Nr. 

crt. 

 

Scopul 

difuzării 

 

Ex. 

nr. 
Comp. Funcţia 

Nume şi 

prenume 
Data primirii Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1 
Informare 

/ Aplicare 
1 

Achiziții 

publice 

Responsabil 

achiziții 

publice 

Nechita 

Cornelia 
16.04.2018  

3.2 Aprobare 2 Primar Primar 
Stanciu 

Ghiorghe 
16.04.2018  

3.3 Verificare 1 
Comisie 

SCIM 
Presedinte Moscu Ioan 16.04.2018  

3.4 Arhivare 1 
Achiziții 

publice 

Responsabil 

achiziții 

publice 

Nechita 

Cornelia 
16.04.2018  
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4. Scopul procedurii operaţionale 

4.1. Scopul procedurii:  

Procesul de achiziţie publică reprezintă o succesiune de etape, după parcurgerea cărora se obţine 

produsul sau dreptul de utilizare al acestuia, serviciul sau lucrarea, ca urmare a atribuirii unui contract 

de achiziţie publică. De asemenea se are în vedere stabilirea responsabilitatilor privind întocmirea, 

avizarea și aprobarea documentelor aferente acestei activități, asigurându-se utilizarea eficientă a 

fondurilor publice şi celorlalte principii ce stau la baza achiziţiilor publice. 

 

4.2. Sunt urmaţi paşii specifici cu privire la existenţa documentelor adecvate derulării activităţilor, 

urmărindu-se asigurarea unui circuit corect, eficient şi operativ 

 

4.3. Asigura continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului sau de modificare 

/ înlocuire a atribuţiilor fiecărui salariat, prin faptul că, procedurarea activităţii permite aplicarea acesteia 

de către orice alt salariat care îl înlocuieşte pe cel în funcţie la data elaborării prezentei proceduri. 

 

4.4. Sprijină auditul şi / sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi / sau control.  
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5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 

5.1. Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura operaţională; 

Procedura stabilește un set unitar de reguli pentru întocmirea Programul anual al achiziţiilor 

publice, precum și a strategiilor de contractare. 

 

5.2. Delimitarea explicită a activităţii  

Procedura se aplica de catre persoanele din cadrul Compartimentului Achiziții publice / 

responsabilul cu achizițiile publice. 

 

5.3. Listarea principalelor activităţi de care depinde si/sau care depind de activitatea procedurată 

- Compartimentul achiziții publice / responsabil achiziții publice; 

- Compartimentul contabilitate, buget, finanțe; 

- Toate compartimentele ale căror cheltuieli privind funcţionarea au fost prevăzute în 

bugetul local. 

 

5.4 Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale activităţi  

 Toate compartimentele ale căror cheltuieli privind funcţionarea au fost prevăzute în 

bugetul local. 

 Compartimentul Registratură ; 

 Compartimentul contabilitate, buget, finanțe; 

 Compartiment Achiziții Publice; 

 Compartimentul de arhivare a actelor administrative;  
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6. Documente de referinţă (reglementari) aplicabile activităţii procedurate 

6.1. Reglementări Internaţionale 

 Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene din 

26 februarie 2014; 

 Regulamentul (CE) nr. 213/2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 

privind Vocabularul comun privind achiziţiile publice (CPV) şi a Directivelor 

2004/17/CE şi 2004/18/CE în ceea ce priveşte procedurile de achiziţii publice, în ceea 

ce priveşte revizuirea CPV (în vigoare de la 15.09.2008). 

6.2. Legislaţia primară 

 Legea nr. 98 / 2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 H.G. nr. 395 / 2016 pentru aprobarea normelor  metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordului – cadru din Legea nr. 

98 / 2016 privind achizițiile publice; 

 Legea 101 / 2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor 

de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și 

concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național 

de Soluționare a Contestațiilor. 

 Ord. 281 / 2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al 

achizițiilor publice și Programului anual al achizițiilor sectoriale 

6.3. Legislaţia secundară 

- Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată; 

- Hotărâri ale consiliului local; 

- Dispozitii ale primarului, instrucțiuni, precizări. 

6.4. Alte documente, inclusiv reglementari interne ale unităţii 

- Organigrama; 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare; 

- Fişele posturilor; 

- Dispoziţia primarului 
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7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională 

7.1. Definiţii ale termenilor 

Procedura operaţională - Prezentarea formalizata, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a 

metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii, cu privire la aspectul 

procesual. 

Ediţie a unei proceduri operaţionale - Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri   

operaţionale, aprobată şi difuzată. 

Revizia în cadrul unei ediţii - Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau alteia asemenea, 

după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale, acţiuni care au 

fost aprobate şi difuzate. 

 

 Definiții 

1. An bugetar - anul financiar pentru care se aprobă bugetul; anul bugetar este anul calendaristic 

care începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie; 

2. Angajament bugetar - orice act prin care o autoritate competentă, potrivit legii, afectează fonduri 

publice unei anumite destinaţii, în limita creditelor bugetare aprobate; 

3. Angajament legal - fază în procesul execuţiei bugetare reprezentând orice act juridic din care 

rezultă sau ar putea rezulta o obligaţie pe seama fondurilor publice; 

4. Articol bugetar - subdiviziune a clasificaţiei cheltuielilor bugetare, determinată în funcţie de 

caracterul economic al operaţiunilor în care acestea se concretizează şi care desemnează natura 

unei cheltuieli, indiferent de acţiunea la care se referă; 

5. Fonduri publice - sume alocate din bugetele prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 

privind finanțele publice, cu modificările ulterioare;  

6. Achiziție sau achiziție publică - achiziția de lucrări, de produse sau de servicii prin intermediul 

unui contract de achiziție publică de către una ori mai multe autorități contractante de la operatori 

economici desemnați de către acestea, indiferent dacă lucrările, produsele sau serviciile sunt 

destinate ori nu realizării unui interes public; 

7. acord - cadru - acordul încheiat în formă scrisă între una sau mai multe autorități contractante și 

unul ori mai mulți operatori economici care are ca obiect stabilirea termenilor și condițiilor care 
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guvernează contractele de achiziție publică ce urmează a fi atribuite într-o anumită perioadă, în 

special în ceea ce privește prețul și, după caz, cantitățile avute în vedere; 

8. candidat - orice operator economic care a depus o solicitare de participare în cadrul unei 

proceduri de licitație restrânsă, negociere competitivă, dialog competitiv sau parteneriat pentru 

inovare ori care a fost invitat să participe la o procedură de negociere fără publicare prealabilă; 

9. cerințe de etichetare - cerințele care trebuie să fie îndeplinite de lucrări, produse, servicii, procese 

sau proceduri pentru a obține o anumită etichetă; 

10. contract de achiziție publică - contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului 

administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulți operatori economici și una ori mai multe 

autorități contractante, care are ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea 

de servicii; 

11. contract de achiziție publică de lucrări - contractul de achiziție publică care are ca obiect: fie 

exclusiv execuția, fie atât proiectarea, cât și execuția de lucrări în legătură cu una dintre 

activitățile prevăzute în anexa nr. 1; fie exclusiv execuția, fie atât proiectarea, cât și execuția 

unei construcții; fie realizarea, prin orice mijloace, a unei construcții care corespunde cerințelor 

stabilite de autoritatea contractantă care exercită o influență determinantă asupra tipului sau 

proiectării construcției; 

12. contract de achiziție publică de produse - contractul de achiziție publică care are ca obiect 

achiziția de produse prin cumpărare, inclusiv cu plata în rate, închiriere, leasing cu sau fără 

opțiune de cumpărare ori prin orice alte modalități contractuale în temeiul cărora autoritatea 

contractantă beneficiază de aceste produse, indiferent dacă dobândește sau nu proprietatea 

asupra acestora; contractul de achiziție publică de produse poate include, cu titlu accesoriu, 

lucrări ori operațiuni de amplasare și de instalare; 

13. contract de achiziție publică de servicii - contractul de achiziție publică care are ca obiect 

prestarea de servicii, altele decât cele care fac obiectul unui contract de achiziție publică de 

lucrări; 

14. contractant - orice operator economic care este parte la un contract de achiziție publică; 

15. CPV - nomenclatorul de referință în domeniul achizițiilor publice, adoptat prin Regulamentul 

(CE) nr. 2.195/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind 

Vocabularul comun privind achizițiile publice (CPV); 
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16. DUAE - documentul unic de achiziții european furnizat în format electronic prin utilizarea 

formatului standard stabilit de Comisia Europeană, constând în declarația pe propria răspundere 

a operatorului economic cu privire la îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție; 

17. e - Certis - sistemul electronic implementat și administrat de Comisia Europeană cuprinzând 

informații privind certificate și alte documente justificative solicitate în mod obișnuit de 

autoritățile contractante în cadrul procedurilor de atribuire; 

18. etichetă - orice document, certificat sau atestare care confirmă că lucrări, produse, servicii, 

procese sau proceduri îndeplinesc anumite cerințe; 

19. furnizor - entitatea care pune la dispoziția 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; 

20. document al achiziției - anunțul de participare, documentația de atribuire, precum și orice 

document suplimentar emis de autoritatea contractantă sau la care aceasta face trimitere pentru 

a descrie ori stabili elemente ale achiziției sau ale procedurii de atribuire; 

21. documentația de atribuire - documentul achiziției care cuprinde cerințele, criteriile, regulile și 

alte informații necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completă, corectă 

și explicită cu privire la cerințe sau elemente ale achiziției, obiectul contractului și modul de 

desfășurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificațiile tehnice ori documentul descriptiv, 

condițiile contractuale propuse, formatele de prezentare a documentelor de către 

candidați/ofertanți, informațiile privind obligațiile generale aplicabile; 

22. licitație electronică - procesul repetitiv desfășurat prin mijloace electronice după o evaluare 

inițială completă a ofertelor, în cadrul căruia ofertanții au posibilitatea de a reduce prețurile 

prezentate și/sau de a îmbunătăți alte valori ale unor elemente ale ofertei, care permite 

clasificarea ofertelor prin metode automate de evaluare; 

23. liste oficiale - listele administrate de organismele competente, cuprinzând informații cu privire 

la operatorii economici înscriși pe liste și care reprezintă un mijloc de dovadă a îndeplinirii 

cerințelor de calificare și selecție prevăzute în liste; 

24. ofertant - orice operator economic care a depus o ofertă în cadrul unei proceduri de atribuire; 
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25. ofertă - actul juridic prin care operatorul economic își manifestă voința de a se angaja din punct 

de vedere juridic într-un contract de achiziție publică. Oferta cuprinde propunerea financiară, 

propunerea tehnică, precum și alte documente stabilite prin documentația de atribuire; 

26. ofertă alternativă - oferta care respectă cerințele minime și eventualele cerințe specifice 

prevăzute în documentele achiziției, dar care propune o soluție diferită într-o măsură mai mare 

sau mai mică; 

27. 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 piață executarea de lucrări 

și/sau a unei construcții, furnizarea de produse ori prestarea de servicii, inclusiv orice asociere 

temporară formată între două ori mai multe dintre aceste entități; 

28. persoane cu funcții de decizie - conducătorul autorității contractante, membrii organelor 

decizionale ale autorității contractante ce au legătură cu procedura de atribuire, precum și orice 

alte persoane din cadrul autorității contractante ce pot influența conținutul documentelor 

achiziției și/sau desfășurarea procedurii de atribuire; 

29. referință tehnică - orice specificație elaborată de organismele europene de standardizare, alta 

decât standardele europene sau alte organizații care au activități de standardizare la care 

România este parte, în conformitate cu proceduri adaptate în funcție de evoluția cerințelor pieței; 

30. Sistemul electronic de achiziții 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 și în scopul publicării anunțurilor 

la nivel național; 

31. sistem dinamic de achiziții - procesul de achiziție organizat în integralitate prin mijloace 

electronice și deschis, pe întreaga sa perioadă de valabilitate, oricărui operator economic care 

îndeplinește criteriile de calificare și selecție, pentru achiziții de uz curent, ale căror caracteristici 

general disponibile pe piață satisfac necesitățile autorității contractante; 

32. solicitare de participare - solicitarea transmisă de operatorul economic împreună cu documentele 

necesare în vederea îndeplinirii cerințelor de calificare în prima etapă în cadrul unei proceduri 

de licitație restrânsă, negociere competitivă, dialog competitiv sau parteneriat pentru inovare; 
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33. specificații tehnice - cerințe, prescripții, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, 

serviciu sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii 

necesității autorității contractante; 

34. standard - o specificație tehnică adoptată ca standard internațional, standard european sau 

standard național de către un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetată sau 

continuă, care nu este obligatorie; 

35. subcontractant - orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziție publică 

și care execută și/sau furnizează anumite părți ori elemente ale lucrărilor sau ale construcției ori 

îndeplinesc activități care fac parte din obiectul contractului de achiziție publică, răspunzând în 

fața contractantului de organizarea și derularea tuturor etapelor necesare în acest scop; 

 

7.2. Abrevieri ale termenilor 

Abrevierea Termenul abreviat 

OPC Ordonator principal de credite 

E Elaborare 

V Verificare 

Ap Aprobare 

Ah Arhivare 

Acp Alte compartimente; 

Scr Secretariat 

AC Autoritate Contractantă; 

ANAP Agenția Națională pentru Achiziții Publice 

CNSC Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor 

CPV Vocabular comun al achizițiilor publice 

JOUE Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 

SEAP Sistemul electronic de achiziții publice 
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8. Descrierea procedurii operaţionale 

8.1. Generalităţi 

Autoritatea contractantă, elaborează și, după caz, actualizează, pe baza necesităților transmise 

de celelalte compartimente ale autorității contractante, a unui program anual al achizițiilor publice, ca 

instrument managerial pe baza căruia se planifică procesul de achiziție. 

Programul Anual al Achizitiilor Publice se elaborează de către Compartimentul de achiziții 

publice, se avizeaza de către Compartimentul buget, finanțe, contabilitate, se aprobă de către Primar, se 

arhiveaza în cadrul Compartimentului de achiziții publice. Orice modificare ce intervine în cuprinsul 

sau pe parcursul anului, va urma aceeași procedură de avizare și aprobare. 

Programul anual al achiziţiilor publice reprezintă documentul care conţine contractele de 

achiziţie publică şi acordurile-cadru ce se intenţionează a fi atribuite sau încheiate, de către autoritatea 

contractantă, pe parcursul unui an bugetar.  

 Strategia de contractare este un document care face parte din etapa de planificare/ pregătire a 

fiecărui proces de achiziție publică, prin intermediul căreia autoritatea/entitatea contractantă își 

documentează deciziile pe care le ia înainte de organizarea propriu-zisă a fiecărei proceduri de atribuire. 

 

8.2. Documente utilizate  

8.2.1. Lista şi provenienţa documentelor : 

 Programul Anual al Achizitiilor Publice - este documentul intern care cuprinde totalitatea 

contractelor/ acordurilor cadru pe care autoritatea contractanta intentioneaza să le atribuie pe parcursul 

unui an bugetar.  

Atunci când stabilește programul anual al achizițiilor publice, autoritatea contractantă are 

obligația de a ține cont de:  

a) necesitățile obiective de produse, servicii și lucrări; 

b) gradul de prioritate a necesităților; 

c) anticipările cu privire la sursele de finanțare ce urmează a fi identificate.  

 

Strategia de contractare se întocmește, odată cu documentația de atribuire, pentru fiecare 

achiziție realizată prin aplicarea unei proceduri de atribuire și este obiect de evaluare a ANAP, odată cu 

documentaţia de atribuire, în condițiile legii. 



COMUNA PRISACANI 
JUDEȚUL IAȘI 

 
COMPARTIMENTUL 
ACHIZIȚII PUBLICE 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 
PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZIȚII 

PUBLICE ȘI STRATEGIA DE 
CONTRACTARE 

Ediţia: 1 
Nr. de exemplare : 2 

Revizia: - 
Nr.de ex. : - 

Cod: P.O. AP. 01 Pagina ...... din ... 
Exemplar nr.: ........ 

 

15 

8.2.2. Conţinutul şi rolul documentelor : 

Programul anual al achizițiilor publice trebuie să cuprindă cel puțin informații referitoare la:  

a) obiectul contractului de achiziție publică/acordului - cadru; 

b) codul vocabularului comun al achizițiilor publice (CPV); 

c) valoarea estimată a contractului/acordului - cadru ce urmează a fi atribuit ca rezultat al 

derulării unui proces de achiziție, exprimată în lei, fără TVA; 

d) sursa de finanțare; 

e) procedura stabilită pentru derularea procesului de achiziție; 

f) data estimată pentru inițierea procedurii; 

g) data estimată pentru atribuirea contractului; 

h) modalitatea de derulare a procedurii de atribuire, respectiv online sau offline.  

 

 Strategia de contractare este elaborată şi, după caz, actualizată de către autoritatea/entitatea 

contractantă, prin intermediul compartimentului intern specializat în domeniul achizițiilor publice. 

  

 În elaborarea și, după caz, actualizarea strategiei de contractare, compartimentul intern 

specializat are în vedere toate necesitățile transmise de celelalte compartimente din cadrul 

autorității/entității contractante, pe baza referatelor de necesitate, care cuprind necesitățile de produse, 

servicii și lucrări, valoarea estimată a acestora, precum și informațiile de care respectivele 

compartimente dispun, potrivit competențelor. 

 

8.2.3. Circuitul documentelor 

Referatul de necesitate – este documentul intern prin care conducătorii fiecărui compartiment 

al autorității contractante identifică necesitățile de produse, servicii și lucrări necesare desfășurării 

activității lor specifice și solicită introducerea lor în Programul Anual al Achizițiilor Publice. 

Programul anual al achizițiilor publice:  

 se întocmește, într-o primă formă, în ultimului trimestru al anului în curs, înainte de 

elaborarea propunerii de buget;  

 se definitivează după aprobarea bugetului propriu al autorității contractante;  
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 se poate modifica și/ sau completa ori de cate ori este nevoie, dacă apar modificări în 

buget, respectiv sunt identificate noi surse financiare sau apar noi necesități; 

 

8.3. Resurse necesare 

8.3.1. Resurse materiale : telecomunicații, calculatoare, internet, birotică, consumabile; 

8.3.2. Resurse umane : conform organigramei şi statului de personal; 

8.3.3. Resurse financiare : prevederile bugetare ale sumelor necesare. 

 

8.4 Modul de lucru 

8.4.1. Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 

 Atribuirea unui contract de achiziții publică/acord - cadru este rezultatul unui proces ce se 

derulează trei etape distincte:  

a) etapa de planificare/pregătire, inclusiv consultarea pieței; 

b) etapa de organizare a procedurii și atribuirea contractului/acordului - cadru; 

c) etapa postatribuire contract/acord - cadru, respectiv executarea și monitorizarea 

implementării contractului/ acordului - cadru. 

 

 Planificarea presupune parcurgerea următoarelor etape : 

o Identificarea necesităţilor care se realizeaza prin cumularea referatelor de necesitate 

transmise de fiecare compartiment al autorității contractante; 

o Punerea în corespondenţă cu CPV; 

o Estimarea valorii și selectarea procedurii de atribuire; 

o Definitivarea programului anual şi aprobarea acestuia; 

o Elaborarea şi transmiterea anunţurilor de intenţie (dacă este cazul), inclusive a strategiei 

de contractare 

  

 Prin intermediul strategiei de contractare se documentează deciziile din etapa de 

planificare/pregătire a achiziției în legătură cu:  
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a) relația dintre obiectul, constrângerile asociate și complexitatea contractului, pe de o 

parte, și resursele disponibile la nivel de autoritate contractantă pentru derularea 

activităților din etapele procesului de achiziție publică, pe de altă parte; 

b) procedura de atribuire aleasă, precum și modalitățile speciale de atribuire a contractului 

de achiziție publică asociate, dacă este cazul; 

c) tipul de contract propus și modalitatea de implementare a acestuia; 

d) mecanismele de plată în cadrul contractului, alocarea riscurilor în cadrul acestuia, măsuri 

de gestionare a acestora, stabilirea penalităților pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea 

defectuoasă a obligațiilor contractuale; 

e) justificările privind determinarea valorii estimate a contractului/acordului - cadru, 

precum și orice alte elemente legate de obținerea de beneficii pentru autoritatea 

contractantă și/sau îndeplinirea obiectivelor comunicate la nivelul sectorului 

administrației publice în care activează autoritatea contractantă; 

f) justificările privind alegerea procedurii de atribuire, după caz, decizia de a reduce 

termenele în condițiile legii, decizia de a nu utiliza împărțirea pe loturi, criteriile de 

calificare privind capacitatea și, după caz, criteriile de selecție, criteriul de atribuire și 

factorii de evaluare utilizați; 

g) obiectivul din strategia locală/regională/națională de dezvoltare la a cărui realizare 

contribuie contractul/acordul - cadru respectiv, dacă este cazul; 

h) orice alte elemente relevante pentru îndeplinirea necesităților autorității contractante.  

 

 Etapa de organizare a procedurii și atribuire a contractului/acordului - cadru începe prin 

transmiterea documentației de atribuire în SEAP și se finalizează odată cu intrarea în vigoare a 

contractului de achiziție publică/acordului - cadru. 

 

8.4.2. Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 

Totalitatea proceselor de achiziție publică planificate a fi lansate de o autoritate contractantă pe 

parcursul unui an bugetar reprezintă strategia anuală de achiziție publică la nivelul autorității 

contractante. 
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Strategia anuală de achiziție publică se realizează în ultimul trimestru al anului anterior anului 

căruia îi corespund procesele de achiziție publică cuprinse în aceasta, și se aprobă de către conducătorul 

autorității contractante. Strategia de contractare este elaborată şi, după caz, actualizată de către 

autoritatea/entitatea contractantă, prin intermediul compartimentului intern specializat în domeniul 

achizițiilor publice. 

 

Autoritatea contractantă utilizează ca informații pentru elaborarea strategiei anuale de achiziții 

cel puțin următoarele elemente estimative:  

a) nevoile identificate la nivel de autoritate contractantă ca fiind necesar a fi satisfăcute ca 

rezultat al unui proces de achiziție, așa cum rezultă acestea din solicitările transmise de 

toate compartimentele din cadrul autorității contractante; 

b) valoarea estimată a achiziției corespunzătoare fiecărei nevoi; 

c) capacitatea profesională existentă la nivel de autoritate contractantă pentru derularea 

unui proces care să asigure beneficiile anticipate; 

d) resursele existente la nivel de autoritate contractantă și, după caz, necesarul de resurse 

suplimentare externe, care pot fi alocate derulării proceselor de achiziții publice. 

 

Autoritatea contractantă are dreptul de a opera modificări sau completări ulterioare în cadrul 

strategiei anuale de achiziție publică, modificări/completări care se aprobă de către conducătorul 

autorității contractante. În cazul în care modificările au ca scop acoperirea unor necesități ce nu au fost 

cuprinse inițial în strategia anuală de achiziții publice, introducerea acestora în strategie este 

condiționată de identificarea surselor de finanțare. 

 

În cadrul strategiei anuale de achiziție publică, autoritatea contractantă are obligația de a elabora 

programul anual al achizițiilor publice, ca instrument managerial utilizat pentru planificarea și 

monitorizarea portofoliului de procese de achiziție la nivel de autoritate contractantă, pentru planificarea 

resurselor necesare derulării proceselor și pentru verificarea modului de îndeplinire a obiectivelor din 

strategia locală/regională/națională de dezvoltare, acolo unde este aplicabil. 
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În cursul ultimului trimestru al fiecărui an calendaristic, persoana responsabilă solicită 

conducătorilor de compartimente să estimeze care vor fi necesităţile pentru anul calendaristic următor, 

pe baza referatelor de necesitate întocmite în cursului anului ce se încheie şi a programului de activitate 

pentru anul următor. În funcţie de necesităţile identificate, aceştia vor elabora referatele de necesitate 

pentru anul următor, fiind necesar ca solicitările să fie fundamentate temeinic cu privire la 

caracteristicile reperelor, a cantităţilor, prețul unitar, etc. Referatele de necesitate centralizate de către 

persoana responsabilă vor constitui proiectul de program anual al achiziţiilor publice.  

 

Produsele, serviciile și lucrările ce fac obiectul achiziției publice se pun în corespondență cu 

sistemul de grupare și codificare utilizând CPV – urile corespunzătoare. Utilizarea codurilor CPV este 

strâns legată de depașirea barierelor lingvistice dintre autoritatea contractanta și ofertanți, astfel încât 

informația privind obiectul contractului să fie accesibila și precisă pentru toți operatorii economici 

vorbitori de alte limbi. 

 

Pașii pentru selectarea codului CPV: 

- identificarea produsului, serviciului sau lucrării; 

- găsirea codului numeric care se potriveste cât mai exact obiectului achiziției. 

 

Persoana responsabilă asigură pentru fiecare achiziţie grupată sub un cod CPV, calcularea valorii 

estimative, pe baza regulilor de estimare specificate în legislația în vigoare. Valoarea estimată a 

contractului de achiziție publica (realizată înainte de inițierea procedurii de atribuire a contractului de 

achiziție), trebuie exprimata în lei, fără TVA. 

În estimarea valorii contractului, trebuie să se țină cont de : 

- identificarea tuturor costurilor aferente obținerii produselor, serviciilor sau lucrărilor 

necesare; 

- însumarea tuturor costurilor identificate. 

 

În funcţie de valoarea estimată şi de complexitatea contractelor ce vor fi atribuite, persoana 

responsabilă va selecta procedura de achiziţie pentru fiecare achiziţie grupată sub un cod CPV în parte. 
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Procedurile de licitație deschisă și licitatie restrânsă reprezintă regula de atribuire a oricărui 

contract de achiziție publică. Excepțiile de la regula de atribuire a contractului de achiziție publică sunt: 

dialogul competitiv, negocierea, procedura simplificată. Alegerea procedurilor de atribuire care 

reprezintă excepții de la regulă intră în responsabilitatea exclusivă a autorității contractante. 

 

În măsura în care autoritatea contractanta poate identifica fondurile necesare în vederea 

îndeplinirii contractului de achiziție publică ce se dorește a fi atribuit, poate iniția procedura de atribuire 

potrivit legislației în vigoare, însă la momentul semnării contractului, ce reprezintă angajamentul legal, 

creditele bugetare trebuie să fie disponibile în mod obligatoriu. 

 

Programul anual de achiziţii publice este unul din documentele de referinţă pentru întocmirea 

bugetului de venituri și cheltuieli (BVC). După aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli de către 

autoritatea contractanta, se procedează la definitivarea programului anual al achiziţiilor publice în 

funcţie de fondurile disponibile certe și de posibilitatea de atragere a altor fonduri, forma finală a 

acestuia fiind aprobată de conducătorul autorității. 

 

Autoritatea contractantă are dreptul de a opera modificări sau completări ulterioare în programul 

anual al achizițiilor publice (în scopul acoperirii unor necesități ce nu au fost cuprinse inițial în 

programul anual al achizițiilor publice), modificări/completări care se aprobă de conducătorul autorității 

contractante. Situaţiile în care se pot face modificări ale Programului anual de achiziţii publice sunt: 

a. cazul în care se introduc achiziţii care vizează realizarea de proceduri şi care nu au fost luate 

în considerare la data întocmirii programului anual, dar care au apărut ca necesare la un moment 

dat. Introducerea acestora în program este condiționată de asigurarea surselor de finanțare. 

Solicitarea achiziţiei va fi introdusă în Programul anual de achiziţii publice, doar însoțită de 

documente justificative (referat de necesitate, memorii justificative sau de specialitate, expuneri 

de motive, hotărâri ale Consiliului Local, etc.); 

b. cazul de renunţare la achiziţii; 

c. Modificarea perioadei de derulare şi/sau accelerarea procedurii – Compartimentul  

înaintează un referat, prin care solicită schimbarea perioadei de derulare şi/sau accelerarea 

procedurii de achiziţie stabilită iniţial în programul anual. Acesta conţine motivele solicitării, 
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precum şi data, perioada nou solicitată, ţinându-se seama, în cazul devansării, de termenele 

legale.  

 

După definitivarea programului anual al achizițiilor publice, autoritatea contractantă are 

obligația de a publica semestrial în SEAP extrase din acesta, precum și orice modificări asupra acestora, 

în termen de 5 zile lucrătoare, extrase care se referă la:  

a) contractele/acordurile - cadru de produse și/sau servicii a căror valoare estimată este mai 

mare sau egală cu pragurile prevăzute de actele normative în vigoare (respectiv de 

23.227.215 lei fără TVA pentru contractele de achiziție publică/acordurile - cadru de 

lucrări, de 600.129 lei fără TVA, pentru contractele de achiziție publică/acordurile - 

cadru de produse și de servicii și de 929.089 lei, pentru contractele de achiziţii 

publice/acordurile - cadru de produse şi de servicii atribuite de autorităţile contractante 

locale, aşa cum sunt acestea definite la art. 23 din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de cele aflate 

în subordinea acestora); 

b) contractele/acordurile - cadru de lucrări a căror valoare estimată este mai mare sau egală 

cu pragurile prevăzute de actele normative în vigoare (441.730 lei fără TVA). 

 

Prin excepție, în cazul în care autoritatea contractantă implementează proiecte finanțate din 

fonduri nerambursabile și/sau proiecte de cercetare - dezvoltare, are obligația de a elabora distinct pentru 

fiecare proiect în parte un program al achizițiilor publice aferent proiectului respectiv. 

  

 Autoritatea contractantă, prin compartimentul intern specializat în domeniul achizițiilor, are 

obligația de a ține evidența achizițiilor directe de produse, servicii și lucrări, ca parte a strategiei anuale 

de achiziții publice. 

 

Strategia de contractare este un document al fiecărei achiziții cu o valoare estimată egală sau 

mai mare decât pragurile valorice stabilite prin actele normative (pentru produse sau servicii valoarea 

estimată este de 132.519 lei, fără TVA, respectiv lucrări cu o valoare estimată de 441.730 lei, fără TVA), 

inițiată de autoritatea contractantă și este obiect de evaluare a ANAP. 
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Strategia de contractare este un document suport pentru documentația de atribuire, care se 

încarcă integral în SEAP, împreună cu aceasta și cu celelalte documente-suport. 

 

Prin intermediul strategiei de contractare se documentează deciziile din etapa de 

planificare/pregătire a unui achiziție, și conține : 

1. Date privind autoritatea contractantă – se va preciza denumirea, datele sale de contact și tipul 

autorității, avându-se în vedere informațiile ce se completează în Fișa de date la Secțiunile 

I.1 și I.4.; 

2. Obiectul achiziției - autoritatea contractantă va avea în vedere informațiile ce se completează 

în Fișa de date la Secțiunile: II.1.1) Titlu, II.1.2) Cod CPV principal - Cod CPV suplimentar, 

II.1.4) Descriere succintă, II.2.4) Descrierea achiziției publice; 

3. Modalitatea de atribuire - autoritatea contractantă va include toate  elementele ce contribuie 

la justificarea informațiilor ce se completează în Fișa de date la Secțiunea IV - Procedură. 

4. Determinarea și justificarea valorii estimate – se va avea în vedere detalierea modului de 

calcul și justificarea valorilor estimate ce se completează în Fișa de date la Secțiunile: II.1.5 

Valoarea totală estimate și / sau II.2.6 Valoarea estimată (pentru loturi – pe fiecare lot); 

5. Alegerea și justificarea procedurii de atribuire – informații care vor justifica cu 

preponderență informațiile ce se completează în Fișa de date la Secțiunea IV – Procedură 

IV.1.1) Tipul Procedurii; IV.1.3) Informații privind acordul-cadru sau un sistem dinamic de 

achiziție; Secțiunea IV.1.6) Informații despre licitația electronica; Secțiunea II.7) Durata 

contractului, acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziție; II.1.6) Informații privind 

loturile, reducerea termenelor, etc.; 

6. Alegerea și justificarea criteriilor de calificare privind capacitatea și, după caz, criteriile de 

selecție -  justificarea informațiilor ce se completează în Fișa de date la Secțiunile:  III.1.1 

Capacitatea de exercitare a activității profesionale, inclusiv cerințele privind înscrierea în 

registrele profesionale sau comerciale; Secțiunea III.1.2 Situația economică și financiară; 

Secțiunea III.1.3 Capacitatea tehnică și profesională; 

7. Alegerea și justificarea criteriului de atribuire și, după caz, a factorilor de evaluare utilizați 

- justificarea informațiilor ce se completează în Fișa de date la Secțiunea II.2.5 Criterii de 
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atribuire (prețul cel mai scăzut; costul cel mai scăzut; cel mai bun raport calitate-preț; cel 

mai bun raport calitate-cost); 

8. Modalitatea de achiziție - se vor justifica, dacă este cazul, informațiile ce se completează la 

Secțiunea I.2 Achiziție Comună.  

9. Contractul se va avea în vedere, următoarele aspect : 

a. Tipul contractului - informațiile ce se completează la Secțiunea II.1.3) Tipul 

contractului (livrări de produse, prestări de servicii, lucrări); 

b. Riscuri care pot apare în derularea contractului ( lipsa monitorizării efective din 

punct de vedere cost - calitate ± durată de execuție a contractului; schimbări 

substanțiale în condițiile contractuale pentru a permite mai mult timp de execuție și 

prețuri mai mari pentru contractant; acceptarea schimbării specificațiilor contractuale 

sub nivelul standardelor impuse prin documentație; plata cu întârziere a facturilor, 

amânarea plăților pentru a fi revizuite prețurile în scopul creșterii valorii contractelor; 

plăți temporare în avans fără temei; facturarea în fals a unor cantități nerealizate; 

etc.); 

c. Modalitatea de implementare a contractului - se vor justifica informațiile ce se 

completează în Fișa de date la Secțiunea III.2) Condiții referitoare la contract. 

(III.2.1) Informații privind o anumită profesie; III.2.2) Condiții de executare a 

contractului; III.2.3) Informații privind personalul responsabil cu executarea 

contractului; III.2.4) Garanția de bună execuție; III.2.5) Ajustarea prețului 

contractului. 

d. Modalități de plată și penalități 

 

10. Alte justificări - autoritatea contractantă va avea în vedere să precizeze orice alte elemente 

relevante pentru realizarea achiziției, cum ar fi, fără a se limita la:precizarea fondurilor 

bugetare disponibile, eventual cu încadrarea in capitole bugetare a achiziției, informații 

privind posibilitatea disponibilizării de fonduri) pentru îndeplinirea necesității 

autorității/entității contractante, etc.  
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9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 

Nr. 

crt. 
Compartimentul Operaţiunea 

Comisie 

SCIM 
Primar Arhiva 

1 Achiziții publice E V   Ap Ah 

2 
Toate 

compartimentele 
E V   

3 Primar   Ap  
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10. Anexe, inregistrari, arhivari 

Cod formular 
Denumirea 

anexei 

1 2 

Anexa 1 Informații necesare verificării de către ANAP 

Anexa 2 Programul anual al achizițiilor publice 

Anexa 3 Anexă privind achizițiile directe  
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Anexa 1 

 

Informații necesare verificării de către ANAP 

Nr.  

crt 
Aspecte verificate 

Conținut relevant din strategie 

Opțiune 

aleasă 
Justificare 

1. 
Procedura de 

atribuire aleasă 

Tipul de 

procedură 

Justificări legate de complexitate, valoare estimată, 

condiții/circumstanțe specifice 

2. 

Modalitatea 

specială de 

atribuire 

Instrumentul 

sau tehnica 

aleasă 

Justificări privind modul utilizare a 

instrumentului/tehnicii, durată, alte justificări 

relevante 

3. 
Reducerea 

termenelor 
DA /NU Justificare pentru DA 

4. 

Împărțire pe loturi 

(numai pentru 

autoritățile 

contractante) 

DA /NU Justificare pentru NU 

5. 

Criterii de 

calificare privind 

capacitatea, 

inclusiv cerințele 

privind înscrierea 

în registrele prof. 

sau com. 

Capacitatea de 

exercitare a 

activității 

profesionale 

Justificare prin evidențierea relevanței în raport cu 

natura și complexitatea contractului și modul de 

respectare a principiului proporționalității. 

6. 

Capacitatea 

tehnică și 

profesională 

Justificare prin evidențierea relevanței în raport cu 

natura și complexitatea contractului și modul de 

respectare a principiului proporționalității. 

7. Criterii de selecție DA/NU 
Justificarea utilizării fiecărui criteriu se selecție + 

detalierea modului de selectare 

8. 
Criteriul de 

atribuire 

Criteriul de 

atribuire ales 

Justificarea alegerii în funcție de relevanță și după 

caz, aspecte calitative, aspecte de mediu și/sau 

sociale, considerente de rentabilitate, oportunitatea 
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calculării costurilor pe ciclul de viață, complexitatea 

contractului 

9. 
Factorii de evaluare 

utilizați 

Enumerarea 

factorilor de 

evaluare 

Justificarea alegerii fiecărui factor pe baza 

avantajului real obținut prin utilizarea sa 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNA PRISACANI 
JUDEȚUL IAȘI 

 
COMPARTIMENTUL 
ACHIZIȚII PUBLICE 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 
PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZIȚII 

PUBLICE ȘI STRATEGIA DE 
CONTRACTARE 

Ediţia: 1 
Nr. de exemplare : 2 

Revizia: - 
Nr.de ex. : - 

Cod: P.O. AP. 01 Pagina ...... din ... 
Exemplar nr.: ........ 

 

28 

Anexa 2 

COMUNA PRISACANI               Aprobat, 

JUDEȚUL IAȘI                 Stanciu Ghiorghe 

Programul anual al achizițiilor publice 

Anul _________________ 

Nr. 

crt. 

Tipul și obiectul 

contractului de 

achiziție publică/ 

acordului - cadru 

Cod CPV 

Valoarea estimată a 

contractului de 

achiziție publică/ 

acordului - cadru 

Lei, fără TVA 

Sursa de 

finanțare 

Procedura stabilită/ 

instrumente specifice 

pentru derularea 

procesului de 

achiziție 

Data 

(luna) 

estimată 

pentru 

inițierea 

procedurii 

Data (luna) 

estimată pentru 

atribuirea 

contractului de 

achiziție publică/ 

acordului - cadru 

Modalitatea 
de derulare a 
procedurii de 

atribuire 

 

online/offline 

 

Persoana 
responsabilă 
cu aplicarea 

procedurii de 
atribuire 

 

1.          

2.          

3.          

 

Elaborat, 

Compartiment intern specializat în domeniul achizițiilor publice/Persoana desemnată 

. . . . . . . . . . 
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Anexa 3 

 

COMUNA PRISACANI               Aprobat, 

JUDEȚUL IAȘI                 Stanciu Ghiorghe 

 

Anexă privind achizițiile directe 

Nr. 

crt. 
Obiectul achiziției directe Cod CPV 

Valoarea estimată 
Lei, fără TVA 

 

Sursa de 

finanțare 

Data estimată pentru 

inițiere 

Data estimată pentru 
finalizare 

 

       

       

       

  

Elaborat, 

Compartiment intern specializat în domeniul achizițiilor publice/Persoana desemnată 

. . . . . . . . . . 
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11. Cuprins 

Numarul 

componentei 

în cadrul 

procedurii 

operaţionale 

Denumirea componentei în cadrul procedurii operaţionale Pag. 

0 Coperta  

1 
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, 

după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 
 

2 Situatia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale  

3 Lista persoanelor la care se difuzeaza ediţia  

4 Scopul procedurii operaţionale  

5 Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale  

6 Documente de referinţă (reglementari) aplicabile activităţii procedurate  

7 Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională  

8 Descrierea procedurii operaţionale  

9 Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii  

10 Anexe, înregistrări, arhivări  

11 Cuprins  
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PROCEDURA OPERAȚIONALĂ 

 

 

ESTIMAREA VALORII CONTRACTELOR DE ACHIZIIE PUBLICĂ 

 

P.O. AP. 02 
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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei 

în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 

 

Elemente 

privind 

responsabilii / 

operaţiunea 

Numele şi 

prenumele 
Funcţia Data Semnătura 

1 2 3 4 5 

1.1 Elaborat Nechita Cornelia 

Responsabil 

achiziții 

publice 

16.04.2018  

1.2 Verificat Moscu Ioan 
Presedinte 

Comisie SCIM 
16.04.2018  

1.3 Aprobat Stanciu Ghiorghe Primar 16.04.2018  
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2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale 

 

Ediţia/ revizia 

în cadrul ediţiei 

Componenta 

revizuită 

Modalitatea 

reviziei 

Data de la care se 

aplica prevederile 

ediţiei sau reviziei 

ediţiei 

1 2 3 4 

2.1. Ediţia 1 X X 01.02.2017 

2.2 Revizia 1 X X 16.04.2018 

2.3 Revizia 2    
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3. Lista persoanelor la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei 

procedurii operaţionale 

 

Nr. 

crt. 

 

Scopul 

difuzării 

 

Ex. 

nr. 
Comp. Funcţia 

Nume şi 

prenume 
Data primirii Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1 
Informare 

/ Aplicare 
1 

Achiziții 

publice 

Responsabil 

achiziții 

publice 

Nechita 

Cornelia 
16.04.2018  

3.2 Aprobare 2 Primar Primar 
Stanciu 

Ghiorghe 
16.04.2018  

3.3 Verificare 1 
Comisie 

SCIM 
Presedinte Moscu Ioan 16.04.2018  

3.4 Arhivare 1 
Achiziții 

publice 

Responsabil 

achiziții 

publice 

Nechita 

Cornelia 
16.04.2018  
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4. Scopul procedurii operaţionale 

4.1. Scopul procedurii:  

Autorităţile contractante încearcă să se asigure că prin procesul de achiziţii publice se consumă 

efectiv, eficient, în mod etic, echidistant şi transparent fondurile publice alocate autorităţii respective în 

decursul unei perioade. 

Scopul prezentei proceduri este de a descrie activităţile desfăşurate în procesul estimare a valorii 

contractelor de achiziție publică. 

 

4.2. Sunt urmaţi paşii specifici cu privire la existenţa documentelor adecvate derulării activităţilor, 

urmărindu-se asigurarea unui circuit corect, eficient şi operativ. 

 

4.3. Asigura conţinuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului sau de modificare 

/ înlocuire a atribuţiilor fiecărui salariat, prin faptul că, procedurarea activităţii permite aplicarea acesteia 

de către orice alt salariat care îl înlocuieşte pe cel în funcţie la data elaborării prezentei proceduri. 

 

4.4. Sprijină auditul şi / sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi / sau control.  
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5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 

5.1. Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura operaţională; 

Scopul prezentei proceduri este de a descrie activităţile desfăşurate în procesul de estimare a 

valorii achiziției publice. 

  

 Toate compartimentele din cadrul autorității contractante au obligația de a sprijini 

activitatea compartimentului de achiziții publice: 

a) transmiterea referatelor de necesitate care cuprind necesitățile de produse, servicii și lucrări, 

valoarea estimată a acestora, precum și informațiile de care dispun, potrivit competențelor, 

necesare pentru elaborarea strategiei de contractare a respectivelor contracte/acorduri-cadru; 

b) transmiterea, dacă este cazul, a specificațiilor tehnice; 

c) în funcție de natura și complexitatea necesităților identificate în referatele de necesitate, 

transmiterea de informații cu privire la prețul unitar/total actualizat al respectivelor 

necesități, în urma unei cercetări a pieței sau pe bază istorică; 

d) informarea cu privire la fondurile alocate pentru fiecare destinație, precum și poziția 

bugetară a acestora; 

e) informarea justificată cu privire la eventualele modificări intervenite în execuția 

contractelor/acordurilor-cadru, care cuprinde cauza, motivele și oportunitatea modificărilor 

propuse; 

f) transmiterea documentului constatator privind modul de îndeplinire a clauzelor contractuale. 

 

5.2. Delimitarea explicită a activităţii  

Procedura se aplica de către persoanele din cadrul Compartimentului Achiziţii publice / 

responsabilul cu achizițiile publice. 

 

5.3. Listarea principalelor activităţi de care depinde si/sau care depind de activitatea procedurată 

- Compartimentul achiziții publice / responsabil achiziții publice; 

- Compartimentul contabilitate, buget, finanțe; 

- Toate compartimentele ale căror cheltuieli privind funcţionarea au fost prevăzute în 

bugetul local. 



COMUNA PRISACANI 
JUDEȚUL IAȘI 

 
COMPARTIMENTUL 
ACHIZIȚII PUBLICE 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 
ESTIMAREA VALORII 

CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE 
PUBLICĂ 

Ediţia: 1 
Nr. de exemplare : 2 

Revizia: - 
Nr.de ex. : - 

Cod: P.O. AP. 02 Pagina ...... din ... 
Exemplar nr.: ........ 

 

37 

 

5.4 Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale activităţi  

 Toate compartimentele ale căror cheltuieli privind funcţionarea au fost prevăzute în bugetul 

local. 

 Compartimentul Registratură; 

 Compartimentul contabilitate, buget, finanțe; 

 Compartiment Achiziții Publice; 

 Compartimentul de arhivare a actelor administrative;  
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6. Documente de referinţă (reglementari) aplicabile activităţii procedurate 

6.1. Reglementări Internaţionale 

 Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene din 26 

februarie 2014; 

 Regulamentul (CE) nr. 213/2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 privind 

Vocabularul comun privind achiziţiile publice (CPV) şi a Directivelor 2004/17/CE şi 

2004/18/CE în ceea ce priveşte procedurile de achiziţii publice, în ceea ce priveşte revizuirea 

CPV (în vigoare de la 15.09.2008). 

6.2. Legislaţia primară 

 Legea nr. 98 / 2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 H.G. nr. 395 / 2016 pentru aprobarea normelor  metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordului – cadru din Legea nr. 98 / 

2016 privind achizițiile publice; 

 Legea 101 / 2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de 

achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune 

de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a 

Contestațiilor. 

 Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 346 / 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

6.3. Legislaţia secundară 

- Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată; 

- Hotărâri ale consiliului local; 

- Dispozitii ale primarului, instrucțiuni, precizări. 

6.4. Alte documente, inclusiv reglementari interne ale unităţii 

- Organigrama; 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare; 

- Fişele posturilor; 

- Dispoziţia primarului 

 



COMUNA PRISACANI 
JUDEȚUL IAȘI 

 
COMPARTIMENTUL 
ACHIZIȚII PUBLICE 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 
ESTIMAREA VALORII 

CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE 
PUBLICĂ 

Ediţia: 1 
Nr. de exemplare : 2 

Revizia: - 
Nr.de ex. : - 

Cod: P.O. AP. 02 Pagina ...... din ... 
Exemplar nr.: ........ 

 

39 

7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională 

7.1. Definiţii ale termenilor 

Procedura operaţională - Prezentarea formalizata, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a 

metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii, cu privire la aspectul 

procesual. 

Ediţie a unei proceduri operaţionale - Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri   

operaţionale, aprobată şi difuzată. 

Revizia în cadrul unei ediţii - Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau alteia asemenea, 

după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale, acţiuni care au 

fost aprobate şi difuzate. 

 

 Definiții 

1. An bugetar - anul financiar pentru care se aprobă bugetul; anul bugetar este anul calendaristic 

care începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie; 

2. Angajament bugetar - orice act prin care o autoritate competentă, potrivit legii, afectează fonduri 

publice unei anumite destinaţii, în limita creditelor bugetare aprobate; 

3. Angajament legal - fază în procesul execuţiei bugetare reprezentând orice act juridic din care 

rezultă sau ar putea rezulta o obligaţie pe seama fondurilor publice; 

4. Articol bugetar - subdiviziune a clasificaţiei cheltuielilor bugetare, determinată în funcţie de 

caracterul economic al operaţiunilor în care acestea se concretizează şi care desemnează natura 

unei cheltuieli, indiferent de acţiunea la care se referă; 

5. Fonduri publice - sume alocate din bugetele prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 

privind finanțele publice, cu modificările ulterioare;  

6. Achiziție sau achiziție publică - achiziția de lucrări, de produse sau de servicii prin intermediul 

unui contract de achiziție publică de către una ori mai multe autorități contractante de la operatori 

economici desemnați de către acestea, indiferent dacă lucrările, produsele sau serviciile sunt 

destinate ori nu realizării unui interes public; 

7. acord - cadru - acordul încheiat în formă scrisă între una sau mai multe autorități contractante și 

unul ori mai mulți operatori economici care are ca obiect stabilirea termenilor și condițiilor care 
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guvernează contractele de achiziție publică ce urmează a fi atribuite într-o anumită perioadă, în 

special în ceea ce privește prețul și, după caz, cantitățile avute în vedere; 

8. candidat - orice operator economic care a depus o solicitare de participare în cadrul unei 

proceduri de licitație restrânsă, negociere competitivă, dialog competitiv sau parteneriat pentru 

inovare ori care a fost invitat să participe la o procedură de negociere fără publicare prealabilă; 

9. cerințe de etichetare - cerințele care trebuie să fie îndeplinite de lucrări, produse, servicii, procese 

sau proceduri pentru a obține o anumită etichetă; 

10. contract de achiziție publică - contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului 

administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulți operatori economici și una ori mai multe 

autorități contractante, care are ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea 

de servicii; 

11. contract de achiziție publică de lucrări - contractul de achiziție publică care are ca obiect: fie 

exclusiv execuția, fie atât proiectarea, cât și execuția de lucrări în legătură cu una dintre 

activitățile prevăzute în anexa nr. 1; fie exclusiv execuția, fie atât proiectarea, cât și execuția 

unei construcții; fie realizarea, prin orice mijloace, a unei construcții care corespunde cerințelor 

stabilite de autoritatea contractantă care exercită o influență determinantă asupra tipului sau 

proiectării construcției; 

12. contract de achiziție publică de produse - contractul de achiziție publică care are ca obiect 

achiziția de produse prin cumpărare, inclusiv cu plata în rate, închiriere, leasing cu sau fără 

opțiune de cumpărare ori prin orice alte modalități contractuale în temeiul cărora autoritatea 

contractantă beneficiază de aceste produse, indiferent dacă dobândește sau nu proprietatea 

asupra acestora; contractul de achiziție publică de produse poate include, cu titlu accesoriu, 

lucrări ori operațiuni de amplasare și de instalare; 

13. contract de achiziție publică de servicii - contractul de achiziție publică care are ca obiect 

prestarea de servicii, altele decât cele care fac obiectul unui contract de achiziție publică de 

lucrări; 

14. contractant - orice operator economic care este parte la un contract de achiziție publică; 

15. CPV - nomenclatorul de referință în domeniul achizițiilor publice, adoptat prin Regulamentul 

(CE) nr. 2.195/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind 

Vocabularul comun privind achizițiile publice (CPV); 
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16. DUAE - documentul unic de achiziții european furnizat în format electronic prin utilizarea 

formatului standard stabilit de Comisia Europeană, constând în declarația pe propria răspundere 

a operatorului economic cu privire la îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție; 

17. e - Certis - sistemul electronic implementat și administrat de Comisia Europeană cuprinzând 

informații privind certificate și alte documente justificative solicitate în mod obișnuit de 

autoritățile contractante în cadrul procedurilor de atribuire; 

18. etichetă - orice document, certificat sau atestare care confirmă că lucrări, produse, servicii, 

procese sau proceduri îndeplinesc anumite cerințe; 

19. furnizor - entitatea care pune la dispoziția 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; 

20. document al achiziției - anunțul de participare, documentația de atribuire, precum și orice 

document suplimentar emis de autoritatea contractantă sau la care aceasta face trimitere pentru 

a descrie ori stabili elemente ale achiziției sau ale procedurii de atribuire; 

21. documentația de atribuire - documentul achiziției care cuprinde cerințele, criteriile, regulile și 

alte informații necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completă, corectă 

și explicită cu privire la cerințe sau elemente ale achiziției, obiectul contractului și modul de 

desfășurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificațiile tehnice ori documentul descriptiv, 

condițiile contractuale propuse, formatele de prezentare a documentelor de către 

candidați/ofertanți, informațiile privind obligațiile generale aplicabile; 

22. licitație electronică - procesul repetitiv desfășurat prin mijloace electronice după o evaluare 

inițială completă a ofertelor, în cadrul căruia ofertanții au posibilitatea de a reduce prețurile 

prezentate și/sau de a îmbunătăți alte valori ale unor elemente ale ofertei, care permite 

clasificarea ofertelor prin metode automate de evaluare; 

23. liste oficiale - listele administrate de organismele competente, cuprinzând informații cu privire 

la operatorii economici înscriși pe liste și care reprezintă un mijloc de dovadă a îndeplinirii 

cerințelor de calificare și selecție prevăzute în liste; 

24. ofertant - orice operator economic care a depus o ofertă în cadrul unei proceduri de atribuire; 
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25. ofertă - actul juridic prin care operatorul economic își manifestă voința de a se angaja din punct 

de vedere juridic într-un contract de achiziție publică. Oferta cuprinde propunerea financiară, 

propunerea tehnică, precum și alte documente stabilite prin documentația de atribuire; 

26. ofertă alternativă - oferta care respectă cerințele minime și eventualele cerințe specifice 

prevăzute în documentele achiziției, dar care propune o soluție diferită într-o măsură mai mare 

sau mai mică; 

27. 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 piață executarea de lucrări 

și/sau a unei construcții, furnizarea de produse ori prestarea de servicii, inclusiv orice asociere 

temporară formată între două ori mai multe dintre aceste entități; 

28. persoane cu funcții de decizie - conducătorul autorității contractante, membrii organelor 

decizionale ale autorității contractante ce au legătură cu procedura de atribuire, precum și orice 

alte persoane din cadrul autorității contractante ce pot influența conținutul documentelor 

achiziției și/sau desfășurarea procedurii de atribuire; 

29. referință tehnică - orice specificație elaborată de organismele europene de standardizare, alta 

decât standardele europene sau alte organizații care au activități de standardizare la care 

România este parte, în conformitate cu proceduri adaptate în funcție de evoluția cerințelor pieței; 

30. Sistemul electronic de achiziții 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 și în scopul publicării anunțurilor 

la nivel național; 

31. sistem dinamic de achiziții - procesul de achiziție organizat în integralitate prin mijloace 

electronice și deschis, pe întreaga sa perioadă de valabilitate, oricărui operator economic care 

îndeplinește criteriile de calificare și selecție, pentru achiziții de uz curent, ale căror caracteristici 

general disponibile pe piață satisfac necesitățile autorității contractante; 

32. solicitare de participare - solicitarea transmisă de operatorul economic împreună cu documentele 

necesare în vederea îndeplinirii cerințelor de calificare în prima etapă în cadrul unei proceduri 

de licitație restrânsă, negociere competitivă, dialog competitiv sau parteneriat pentru inovare; 
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33. specificații tehnice - cerințe, prescripții, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, 

serviciu sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii 

necesității autorității contractante; 

34. standard - o specificație tehnică adoptată ca standard internațional, standard european sau 

standard național de către un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetată sau 

continuă, care nu este obligatorie; 

35. subcontractant - orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziție publică 

și care execută și/sau furnizează anumite părți ori elemente ale lucrărilor sau ale construcției ori 

îndeplinesc activități care fac parte din obiectul contractului de achiziție publică, răspunzând în 

fața contractantului de organizarea și derularea tuturor etapelor necesare în acest scop; 

 

7.2. Abrevieri ale termenilor 

Abrevierea Termenul abreviat 

OPC Ordonator principal de credite 

E Elaborare 

V Verificare 

Ap Aprobare 

Ah Arhivare 

Acp Alte compartimente; 

Scr Secretariat 

AC Autoritate Contractantă; 

ANAP Agenția Națională pentru Achiziții Publice 

CNSC Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor 

CPV Vocabular comun al achizițiilor publice 

JOUE Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 

SEAP Sistemul electronic de achiziții publice 
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8. Descrierea procedurii operaţionale 

8.1. Generalităţi 

Prezenta procedură se referă se acţiunile activităţile desfăşurate în procesul de estimare a valorii 

achiziției publice şi se aplică pentru atribuirea contractului de achiziție publică, sau pentru încheierea 

acordului-cadru, prin procedurile de achiziţie publică. 

 
8.2. Documente utilizate  

8.2.1. Lista şi provenienţa documentelor : 

 Referatul de necesitate – se întocmeste de către conducatorii compartimentelor; 

 Strategia de contractare - se întocmește de către persoana responsabilă. 

 

8.2.2. Conţinutul şi rolul documentelor : 

Referatul de necesitate – este documentul intern prin care conducătorii fiecărui compartiment 

al autorității contractante identifică necesitățile obiective de produse, servicii și lucrări necesare 

desfășurării activității lor specifice, precum și prețul unitar / prețul total al acestora și solicita 

introducerea lor în Programul Anual al Achiziţiilor Publice.  

 

Referatele de necesitate trebuie să cuprindă necesitățile de produse, servicii și lucrări, valoarea 

estimată a acestora, precum și informațiile, necesare pentru elaborarea strategiei de contractare a 

respectivelor contracte/acorduri-cadru. 

 

În strategia de contractare se determină valoarea fiecărui contract în parte. Valoarea estimata 

a contractului de achiziție publică reprezintă un concept economic care exprima prețul cel mai probabil 

care se intenționeaza a fi plătit pentru achiziția unor produse, servicii sau lucrări, la o anumita dată.  

        Scopul estimarii valorii contractului de achiziție publică este: 

- cuantificarea resurselor financiare necesare realizarii achiziției; 

- identificarea de posibile surse de finantare viabile; 

- alegerea procedurilor de atribuire a respectivelor contracte; 
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8.2.3. Circuitul documentelor 

- Referatul de necesitate se întocmește de către conducatorii compartimentelor, se aprobă de 

către Primar și se centralizeaza de către persoana responsabilă în vederea elaborării pe baza 

lor a Programului Anual al Achizițiilor Publice. 

- Strategia de contractare se întocmește de către persoana responsabilă, cu sprijinul 

celorlalte compartimente din cadrul primăriei și se aprobă de către Primar, se arhivează de 

către persoana responsabilă. 

 

8.3. Resurse necesare 

8.3.1. Resurse materiale : telecomunicații, calculatoare, internet, birotică, consumabile; 

8.3.2. Resurse umane : conform organigramei şi statului de personal; 

8.3.3. Resurse financiare : prevederile bugetare ale sumelor necesare. 

 

8.4 Modul de lucru 

8.4.1. Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 

 Autoritatea contractantă are obligația de a estima valoarea contractului de achiziție publică pe 

baza calculării și însumării tuturor sumelor plătibile pentru îndeplinirea contractului respectiv, fără taxa 

pe valoarea adăugată, luând în considerare orice forme de opțiuni și, în măsura în care acestea pot fi 

anticipate la momentul estimării, orice eventuale suplimentări sau majorări ale valorii contractului. 

 

8.4.2. Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 

 Modul de calcul al valorii estimate a achiziției  

 Valoarea estimată a contractului de achiziție publică trebuie să fie determinată înainte de 

inițierea procedurii de atribuire a contractului respectiv. Această valoare trebuie să fie valabilă la 

momentul transmiterii spre publicare a anunțului de participare sau, în cazul în care procedura de 

atribuire nu presupune publicarea unui astfel de anunț, la momentul transmiterii invitației de participare. 

  

 Autoritatea contractantă calculează valoarea estimată a unei achiziții având în vedere valoarea 

totală de plată, fără TVA, estimată de autoritatea contractantă, luând în considerare orice eventuale 

forme de opțiuni și prelungiri ale contractului menționate în mod explicit în documentele achiziției. 
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 În cazul în care autoritatea contractantă prevede, acordarea unor premii/prime pentru ofertanți 

sau candidați, determinarea valorii estimate a achiziției trebuie să includă și valoarea premiilor/primelor 

respective. 

  

 În cazul în care autoritatea contractantă are în structura sa unități operaționale separate, valoarea 

estimată se calculează prin luarea în considerare a valorii estimate totale pentru toate unitățile 

operaționale luate separat. Dacă o unitate operațională este responsabilă în mod independent pentru 

achizițiile sale sau pentru anumite categorii ale acestora, valorile estimate se pot calcula la nivelul 

unității în cauză. 

  

 O unitate operațională este responsabilă în mod independent pentru achizițiile sale sau pentru 

anumite categorii ale acestora dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:  

a. unitatea operațională desfășoară în mod independent procedurile de atribuire; 

b. unitatea operațională ia în mod independent deciziile privind achizițiile; 

c. unitatea operațională are la dispoziție în buget surse de finanțare identificate în mod 

distinct pentru achiziții; 

d. unitatea operațională încheie în mod independent contractele de achiziții publice; 

e. unitatea operațională asigură plata contractelor de achiziții publice din bugetul pe care îl 

are la dispoziție.  

 

 Autoritatea contractantă nu are dreptul de a utiliza metode de calcul al valorii estimate a 

achiziției cu scopul de a evita aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de prezenta lege. Autoritatea 

contractantă nu are dreptul de a diviza contractul de achiziție publică în mai multe contracte distincte 

de valoare mai mică și nici de a utiliza metode de calcul care să conducă la o subevaluare a valorii 

estimate a contractului de achiziție publică, cu scopul de a evita aplicarea procedurilor de atribuire 

reglementate de lege. 

 

 Obiectul achiziției publice se pune în corespondență cu codul/codurile CPV care îl descriu cât 

mai exact, relevantă în acest context fiind activitatea ce caracterizează scopul principal al contractului. 
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 Autoritatea contractantă alege modalitatea de achiziție în funcție de următoarele aspecte:  

a. valoarea estimată a tuturor achizițiilor cu același obiect sau destinate utilizării identice 

ori similare, ori care se adresează operatorilor economici ce desfășoară constant activități 

într-o piață de profil relevantă, pe care autoritatea contractantă intenționează să le 

atribuie în cursul unui an bugetar; 

b. complexitatea contractului/acordului - cadru ce urmează a fi atribuit; 

c. îndeplinirea condițiilor specifice de aplicare a anumitor modalități de atribuire.  

  

 Autoritatea contractantă are obligația ca, la alegerea modalității în care se va derula procesul de 

atribuire a contractului de achiziție publică, să se raporteze la valoarea estimată cumulată a produselor, 

serviciilor și lucrărilor care sunt considerate similare. 

  

 În cazul în care autoritatea contractantă implementează proiecte finanțate din fonduri 

nerambursabile și/sau proiecte de cercetare - dezvoltare, estimarea valorii se aplică prin raportare la 

fiecare proiect în parte. 

 

 Pentru contractele de lucrări aferente obiectivelor de investiții publice noi sau a lucrărilor de 

intervenție asupra celor existente, autoritatea contractantă alege procedura de atribuire în funcție de 

următoarele considerente, cu condiția ca respectivele investiții să nu facă parte dintr-un proiect sau dintr-

o strategie de dezvoltare integrată la nivel național, regional, sau local:  

a) valoarea estimată a contractului având ca obiect prestarea serviciilor de elaborare a studiului 

de fezabilitate pentru fiecare obiectiv de investiții în parte, dacă contractul prevede o clauză 

privind cedarea drepturilor patrimoniale de autor; 

b) valoarea estimată a contractului având ca obiect prestarea serviciilor de proiectare tehnică și 

asistență din partea proiectantului pentru fiecare obiectiv de investiții în parte, cumulată cu 

cea a lucrărilor aferente obiectivului de investiții, indiferent dacă acestea fac obiectul 

aceluiași contract sau se atribuie contracte diferite; 

c) valoarea estimată a contractului având ca obiect prestarea serviciilor de dirigenție de șantier 

pentru fiecare obiectiv de investiții în parte. 
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 Valoarea estimată a achiziției se determină înainte de inițierea procedurii de atribuire și este 

valabilă la momentul inițierii procedurii de atribuire. Inițierea procedurii de atribuire se realizează prin 

una dintre următoarele modalități:  

a) transmiterea spre publicare a anunțului de participare; 

b) în cazul achiziției de servicii sociale ori alte servicii specifice, transmiterea spre publicare a 

anunțului de participare ori a anunțului de intenție care este valabil în mod continuu; 

c) transmiterea invitației de participare la procedura de negociere fără publicarea prealabilă a 

unui anunț de participare.  

 

 În cazul concursului de soluții, valoarea estimată se calculează pe baza valorii estimate, fără 

TVA, a contractului de achiziție publică de servicii, inclusiv a oricăror eventuale premii sau plăți către 

participanți. Valoarea estimată se calculează prin raportare la valoarea totală a premiilor sau plăților 

către participanți și include valoarea estimată, fără TVA, a contractului de achiziție publică de servicii 

care poate fi încheiat, în cazul în care autoritatea contractantă și-a exprimat în anunțul de concurs 

intenția de a atribui acest contract. 

  

  În cazul acordului - cadru sau al sistemului dinamic de achiziții, 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 acordului - cadru sau prin utilizarea sistemului 

dinamic de achiziții pe întreaga sa durată. 

  

 În cazul parteneriatului pentru inovare, valoarea estimată a achiziției se consideră a fi valoarea 

maximă estimată, fără TVA, a activităților de cercetare și dezvoltare care urmează să se realizeze pe 

durata tuturor etapelor parteneriatului avut în vedere, precum și a produselor, serviciilor sau lucrărilor 

care urmează să fie realizate și achiziționate la sfârșitul parteneriatului respectiv. 

  

 În cazul contractelor de achiziție publică de lucrări valoarea estimată a achiziției se calculează 

luând în considerare atât costul lucrărilor, cât și valoarea totală estimată a produselor și serviciilor puse 

la dispoziția contractantului de către autoritatea contractantă, necesare pentru executarea lucrărilor. 
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 În cazul în care autoritatea contractantă intenționează să achiziționeze o construcție sau servicii, 

iar atribuirea contractelor poate fi realizată pe loturi separate, valoarea estimată a achiziției se determină 

luând în considerare valoarea globală estimată a tuturor loturilor. În cazul în care valoarea cumulată a 

loturilor este egală sau mai mare decât pragurile valorice corespunzătoare, procedurile de atribuire 

reglementate de prezenta lege se aplică pentru atribuirea fiecărui lot, indiferent de valoarea estimată a 

acestuia. 

  

 În cazul în care autoritatea contractantă intenționează să achiziționeze produse similare, iar 

atribuirea contractelor poate fi realizată pe loturi separate, valoarea estimată a achiziției se determină 

luând în considerare valoarea globală estimată a tuturor loturilor. În cazul în care valoarea cumulată a 

loturilor este egală sau mai mare decât pragurile valorice corespunzătoare, procedurile de atribuire 

reglementate de prezenta lege se aplică pentru atribuirea fiecărui lot. 

 

 Prin produse similare se înțelege acele produse care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele 

condiții:  

a) sunt destinate unor utilizări identice sau similare; 

b) fac parte din gama normală de produse care sunt furnizate/comercializate de către operatori 

economici cu activitate constantă în sectorul respectiv.  

 

 Procedurile de atribuire reglementate se aplică la atribuirea contractelor pentru loturi individuale 

în cazul în care sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:  

a) valoarea estimată, fără TVA, a lotului respectiv este mai mică de 355.632 lei, în cazul 

achiziției de produse sau servicii, sau mai mică de 4.445.400 lei, în cazul achiziției de lucrări; 

b) valoarea cumulată a loturilor pentru care este îndeplinită condiția prevăzută anterior și care 

sunt sau au fost atribuite în temeiul prezentului articol fără aplicarea procedurilor de atribuire 

reglementate de prezenta lege nu depășește 20% din valoarea globală a tuturor loturilor în 

care a fost împărțită construcția avută în vedere, achiziția de produse similare ori serviciile 

avute în vedere.  
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 În cazul contractelor de achiziție publică de produse sau de servicii cu caracter de regularitate 

ori care se intenționează să fie reînnoite în cursul unei anumite perioade, valoarea estimată a achiziției 

se calculează pe baza următoarelor:  

a) fie valoarea reală globală a tuturor contractelor similare succesive atribuite în ultimele 12 

luni sau în anul bugetar anterior, ajustată, acolo unde este posibil, pentru a lua în considerare 

modificările cantitative și valorice care pot surveni într-un interval de 12 luni de la data 

contractului inițial; 

b) fie valoarea estimată globală a tuturor contractelor succesive atribuite într-un interval de 12 

luni de la prima livrare.  

 

 În cazul contractelor de achiziție publică de produse prin cumpărare în rate, prin închiriere sau 

prin leasing cu sau fără opțiune de cumpărare, valoarea estimată a achiziției se calculează în funcție de 

durata contractului, astfel:  

a) în cazul contractelor de achiziție publică încheiate pe durată determinată mai mică sau egală 

cu 12 luni, valoarea estimată este valoarea totală estimată pentru întreaga durată a 

contractului respectiv; 

b) în cazul contractelor de achiziție publică încheiate pe durată determinată mai mare de 12 

luni, valoarea estimată este valoarea totală estimată pentru întreaga durată a contractului 

respectiv la care se adaugă valoarea reziduală estimată a produselor la sfârșitul perioadei 

pentru care s-a încheiat contractul; 

c) în cazul contractelor de achiziție publică încheiate pe durată nedeterminată sau în cazul în 

care durata acestora nu poate fi stabilită la data estimării, valoarea estimată se calculează 

prin înmulțirea cu 48 a valorii lunare a contractului.  

 

 În cazul contractelor de achiziție publică de servicii având ca obiect servicii de asigurare, 

valoarea estimată a achiziției se calculează pe baza primelor de asigurare ce urmează a fi plătite și a 

oricăror altor forme de remunerare aferente serviciilor respective. 
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  În cazul contractelor de achiziție publică de servicii având ca obiect servicii bancare sau alte 

servicii financiare, valoarea estimată a achiziției se calculează pe baza onorariilor, comisioanelor ce 

urmează a fi plătite, dobânzilor și a oricăror altor forme de remunerare aferente serviciilor respective. 

  

 În cazul contractelor de achiziție publică de servicii având ca obiect servicii de proiectare, 

valoarea estimată a achiziției se calculează pe baza onorariilor, comisioanelor ce urmează a fi plătite și 

a oricăror altor forme de remunerare aferente serviciilor respective. 

  

 În cazul contractelor de achiziție publică de servicii care nu prevăd un preț total, valoarea 

estimată a achiziției se calculează în funcție de durata contractului, astfel:  

a) în cazul contractelor de achiziție publică încheiate pe durată determinată mai mică sau egală 

cu 48 de luni, valoarea estimată este valoarea totală a contractului pentru întreaga durată a 

acestuia; 

b) în cazul contractelor de achiziție publică încheiate pe durată nedeterminată sau pe durată 

determinată mai mare de 48 de luni, valoarea estimată se calculează prin înmulțirea cu 48 a 

valorii lunare a contractului. 
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9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 

Nr. 

crt. 
Compartimentul Operaţiunea 

Comisie 

SCIM 
Primar Arhiva 

1 Achiziții publice E V Ap Ah 

2 
Contabilitate / Buget 

/ Finanţe 
E V   

3 Alte compartimente E V Ap  

4 Primar   Ap  
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10. Anexe, înregistrari, arhivari  

Cod formular Denumirea anexei 

1 2 
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11. Cuprins 

Numarul 

componentei 

în cadrul 

procedurii 

operaţionale 

Denumirea componentei în cadrul procedurii operaţionale Pag. 

0 Coperta  

1 
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, 

după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 
 

2 Situatia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale  

3 Lista persoanelor la care se difuzeaza ediţia  

4 Scopul procedurii operaţionale  

5 Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale  

6 Documente de referinţă (reglementari) aplicabile activităţii procedurate  

7 Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională  

8 Descrierea procedurii operaţionale  

9 Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii  

10 Anexe, înregistrări, arhivări  

11 Cuprins  
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PROCEDURA OPERAȚIONALĂ 

 

 

 

CONSTITUIRE  

GARANȚIE DE PARTICIPARE / 

GARANȚIE DE BUNĂ EXECUȚIE 

 

 

P.O. AP. 03 
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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei 

în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 

 

Elemente 

privind 

responsabilii / 

operaţiunea 

Numele şi 

prenumele 
Funcţia Data Semnătura 

1 2 3 4 5 

1.1 Elaborat Nechita Cornelia 

Responsabil 

achiziții 

publice 

16.04.2018  

1.2 Verificat Moscu Ioan 
Presedinte 

Comisie SCIM 
16.04.2018  

1.3 Aprobat Stanciu Ghiorghe Primar 16.04.2018  
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2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale 

 

Ediţia/ revizia 

în cadrul ediţiei 

Componenta 

revizuită 

Modalitatea 

reviziei 

Data de la care se 

aplica prevederile 

ediţiei sau reviziei 

ediţiei 

1 2 3 4 

2.1. Ediţia 1 X X 01.02.2017 

2.2 Revizia 1 X X 16.04.2018 

2.3 Revizia 2    
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3. Lista persoanelor la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei 

procedurii operaţionale 

 

Nr. 

crt. 

 

Scopul 

difuzării 

 

Ex. 

nr. 
Comp. Funcţia 

Nume şi 

prenume 
Data primirii Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1 
Informare 

/ Aplicare 
1 

Achiziții 

publice 

Responsabil 

achiziții 

publice 

Nechita 

Cornelia 
16.04.2018  

3.2 Aprobare 2 Primar Primar 
Stanciu 

Ghiorghe 
16.04.2018  

3.3 Verificare 1 
Comisie 

SCIM 
Presedinte Moscu Ioan 16.04.2018  

3.4 Arhivare 1 
Achiziții 

publice 

Responsabil 

achiziții 

publice 

Nechita 

Cornelia 
16.04.2018  
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4. Scopul procedurii operaţionale 

4.1. Scopul procedurii:  

Autorităţile contractante încearcă să se asigure că prin procesul de achiziţii publice se consumă 

efectiv, eficient, în mod etic, echidistant şi transparent fondurile publice alocate autorităţii respective în 

decursul unei perioade. 

Procedura stabilește un set unitar de reguli pentru reglementarea modului de constituire a 

garanțiilor de participare și a garanțiilor de bună execuție. 

 

4.2. Sunt urmaţi paşii specifici cu privire la existenţa documentelor adecvate derulării activităţilor, 

urmărindu-se asigurarea unui circuit corect, eficient şi operativ. 

 

4.3. Asigura continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului sau de modificare 

/ înlocuire a atribuţiilor fiecărui salariat, prin faptul că, procedurarea activităţii permite aplicarea acesteia 

de către orice alt salariat care îl înlocuieşte pe cel în funcţie la data elaborării prezentei proceduri. 

 

4.4. Sprijină auditul şi / sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi / sau control.  
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5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 

5.1. Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura operaţională; 

Procedura stabilește un set unitar de reguli pentru reglementarea modului de constituire a 

garanțiilor de participare și a garaniei de bună execuție. 

 

 Toate compartimentele din cadrul autorității contractante au obligația de a sprijini 

activitatea compartimentului de achiziții publice: 

a) transmiterea referatelor de necesitate care cuprind necesitățile de produse, servicii și lucrări, 

valoarea estimată a acestora, precum și informațiile de care dispun, potrivit competențelor, 

necesare pentru elaborarea strategiei de contractare a respectivelor contracte/acorduri-cadru; 

b) transmiterea, dacă este cazul, a specificațiilor tehnice; 

c) în funcție de natura și complexitatea necesităților identificate în referatele de necesitate, 

transmiterea de informații cu privire la prețul unitar/total actualizat al respectivelor 

necesități, în urma unei cercetări a pieței sau pe bază istorică; 

d) informarea cu privire la fondurile alocate pentru fiecare destinație, precum și poziția 

bugetară a acestora; 

e) informarea justificată cu privire la eventualele modificări intervenite în execuția 

contractelor/acordurilor-cadru, care cuprinde cauza, motivele și oportunitatea modificărilor 

propuse; 

f) transmiterea documentului constatator privind modul de îndeplinire a clauzelor contractuale. 

 

5.2. Delimitarea explicită a activităţii  

Procedura se aplica de către persoanele din cadrul Compartimentului Achizitii publice / 

responsabilul cu achizițiile publice. 

 

5.3. Listarea principalelor activităţi de care depinde si/sau care depind de activitatea procedurată 

- Compartimentul achiziții publice / responsabil achiziții publice; 

- Compartimentul contabilitate, buget, finanțe; 

- Toate compartimentele ale căror cheltuieli privind funcţionarea au fost prevăzute în 

bugetul local. 
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5.4 Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale activităţi  

 Toate compartimentele ale căror cheltuieli privind funcţionarea au fost prevăzute în bugetul 

local. 

 Compartimentul Registratură; 

 Compartimentul contabilitate, buget, finanțe; 

 Compartiment Achiziții Publice; 

 Compartimentul de arhivare a actelor administrative;  
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6. Documente de referinţă (reglementari) aplicabile activităţii procedurate 

6.1. Reglementări Internaţionale 

 Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene din 26 

februarie 2014; 

 Regulamentul (CE) nr. 213/2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 privind 

Vocabularul comun privind achiziţiile publice (CPV) şi a Directivelor 2004/17/CE şi 

2004/18/CE în ceea ce priveşte procedurile de achiziţii publice, în ceea ce priveşte revizuirea 

CPV (în vigoare de la 15.09.2008). 

6.2. Legislaţia primară 

 Legea nr. 98 / 2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 H.G. nr. 395 / 2016 pentru aprobarea normelor  metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordului – cadru din Legea nr. 98 / 

2016 privind achizițiile publice; 

 Legea 101 / 2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de 

achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune 

de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a 

Contestațiilor. 

 Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 346 / 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

6.3. Legislaţia secundară 

- Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată; 

- Hotărâri ale consiliului local; 

- Dispozitii ale primarului, instrucțiuni, precizări. 

6.4. Alte documente, inclusiv reglementari interne ale unităţii 

- Organigrama; 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare; 

- Fişele posturilor; 

- Dispoziţia primarului 
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7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională 

7.1. Definiţii ale termenilor 

Procedura operaţională - Prezentarea formalizata, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a 

metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii, cu privire la aspectul 

procesual. 

Ediţie a unei proceduri operaţionale - Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri   

operaţionale, aprobată şi difuzată. 

Revizia în cadrul unei ediţii - Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau alteia asemenea, 

după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale, acţiuni care au 

fost aprobate şi difuzate. 

 

 Definiții 

1. An bugetar - anul financiar pentru care se aprobă bugetul; anul bugetar este anul calendaristic 

care începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie; 

2. Angajament bugetar - orice act prin care o autoritate competentă, potrivit legii, afectează fonduri 

publice unei anumite destinaţii, în limita creditelor bugetare aprobate; 

3. Angajament legal - fază în procesul execuţiei bugetare reprezentând orice act juridic din care 

rezultă sau ar putea rezulta o obligaţie pe seama fondurilor publice; 

4. Articol bugetar - subdiviziune a clasificaţiei cheltuielilor bugetare, determinată în funcţie de 

caracterul economic al operaţiunilor în care acestea se concretizează şi care desemnează natura 

unei cheltuieli, indiferent de acţiunea la care se referă; 

5. Fonduri publice - sume alocate din bugetele prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 

privind finanțele publice, cu modificările ulterioare;  

6. Achiziție sau achiziție publică - achiziția de lucrări, de produse sau de servicii prin intermediul 

unui contract de achiziție publică de către una ori mai multe autorități contractante de la operatori 

economici desemnați de către acestea, indiferent dacă lucrările, produsele sau serviciile sunt 

destinate ori nu realizării unui interes public; 

7. acord - cadru - acordul încheiat în formă scrisă între una sau mai multe autorități contractante și 

unul ori mai mulți operatori economici care are ca obiect stabilirea termenilor și condițiilor care 
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guvernează contractele de achiziție publică ce urmează a fi atribuite într-o anumită perioadă, în 

special în ceea ce privește prețul și, după caz, cantitățile avute în vedere; 

8. candidat - orice operator economic care a depus o solicitare de participare în cadrul unei 

proceduri de licitație restrânsă, negociere competitivă, dialog competitiv sau parteneriat pentru 

inovare ori care a fost invitat să participe la o procedură de negociere fără publicare prealabilă; 

9. cerințe de etichetare - cerințele care trebuie să fie îndeplinite de lucrări, produse, servicii, procese 

sau proceduri pentru a obține o anumită etichetă; 

10. contract de achiziție publică - contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului 

administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulți operatori economici și una ori mai multe 

autorități contractante, care are ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea 

de servicii; 

11. contract de achiziție publică de lucrări - contractul de achiziție publică care are ca obiect: fie 

exclusiv execuția, fie atât proiectarea, cât și execuția de lucrări în legătură cu una dintre 

activitățile prevăzute în anexa nr. 1; fie exclusiv execuția, fie atât proiectarea, cât și execuția 

unei construcții; fie realizarea, prin orice mijloace, a unei construcții care corespunde cerințelor 

stabilite de autoritatea contractantă care exercită o influență determinantă asupra tipului sau 

proiectării construcției; 

12. contract de achiziție publică de produse - contractul de achiziție publică care are ca obiect 

achiziția de produse prin cumpărare, inclusiv cu plata în rate, închiriere, leasing cu sau fără 

opțiune de cumpărare ori prin orice alte modalități contractuale în temeiul cărora autoritatea 

contractantă beneficiază de aceste produse, indiferent dacă dobândește sau nu proprietatea 

asupra acestora; contractul de achiziție publică de produse poate include, cu titlu accesoriu, 

lucrări ori operațiuni de amplasare și de instalare; 

13. contract de achiziție publică de servicii - contractul de achiziție publică care are ca obiect 

prestarea de servicii, altele decât cele care fac obiectul unui contract de achiziție publică de 

lucrări; 

14. contractant - orice operator economic care este parte la un contract de achiziție publică; 

15. CPV - nomenclatorul de referință în domeniul achizițiilor publice, adoptat prin Regulamentul 

(CE) nr. 2.195/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind 

Vocabularul comun privind achizițiile publice (CPV); 
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16. DUAE - documentul unic de achiziții european furnizat în format electronic prin utilizarea 

formatului standard stabilit de Comisia Europeană, constând în declarația pe propria răspundere 

a operatorului economic cu privire la îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție; 

17. e - Certis - sistemul electronic implementat și administrat de Comisia Europeană cuprinzând 

informații privind certificate și alte documente justificative solicitate în mod obișnuit de 

autoritățile contractante în cadrul procedurilor de atribuire; 

18. etichetă - orice document, certificat sau atestare care confirmă că lucrări, produse, servicii, 

procese sau proceduri îndeplinesc anumite cerințe; 

19. furnizor - entitatea care pune la dispoziția 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; 

20. document al achiziției - anunțul de participare, documentația de atribuire, precum și orice 

document suplimentar emis de autoritatea contractantă sau la care aceasta face trimitere pentru 

a descrie ori stabili elemente ale achiziției sau ale procedurii de atribuire; 

21. documentația de atribuire - documentul achiziției care cuprinde cerințele, criteriile, regulile și 

alte informații necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completă, corectă 

și explicită cu privire la cerințe sau elemente ale achiziției, obiectul contractului și modul de 

desfășurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificațiile tehnice ori documentul descriptiv, 

condițiile contractuale propuse, formatele de prezentare a documentelor de către 

candidați/ofertanți, informațiile privind obligațiile generale aplicabile; 

22. licitație electronică - procesul repetitiv desfășurat prin mijloace electronice după o evaluare 

inițială completă a ofertelor, în cadrul căruia ofertanții au posibilitatea de a reduce prețurile 

prezentate și/sau de a îmbunătăți alte valori ale unor elemente ale ofertei, care permite 

clasificarea ofertelor prin metode automate de evaluare; 

23. liste oficiale - listele administrate de organismele competente, cuprinzând informații cu privire 

la operatorii economici înscriși pe liste și care reprezintă un mijloc de dovadă a îndeplinirii 

cerințelor de calificare și selecție prevăzute în liste; 

24. ofertant - orice operator economic care a depus o ofertă în cadrul unei proceduri de atribuire; 
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25. ofertă - actul juridic prin care operatorul economic își manifestă voința de a se angaja din punct 

de vedere juridic într-un contract de achiziție publică. Oferta cuprinde propunerea financiară, 

propunerea tehnică, precum și alte documente stabilite prin documentația de atribuire; 

26. ofertă alternativă - oferta care respectă cerințele minime și eventualele cerințe specifice 

prevăzute în documentele achiziției, dar care propune o soluție diferită într-o măsură mai mare 

sau mai mică; 

27. 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 piață executarea de lucrări 

și/sau a unei construcții, furnizarea de produse ori prestarea de servicii, inclusiv orice asociere 

temporară formată între două ori mai multe dintre aceste entități; 

28. persoane cu funcții de decizie - conducătorul autorității contractante, membrii organelor 

decizionale ale autorității contractante ce au legătură cu procedura de atribuire, precum și orice 

alte persoane din cadrul autorității contractante ce pot influența conținutul documentelor 

achiziției și/sau desfășurarea procedurii de atribuire; 

29. referință tehnică - orice specificație elaborată de organismele europene de standardizare, alta 

decât standardele europene sau alte organizații care au activități de standardizare la care 

România este parte, în conformitate cu proceduri adaptate în funcție de evoluția cerințelor pieței; 

30. Sistemul electronic de achiziții 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 și în scopul publicării anunțurilor 

la nivel național; 

31. sistem dinamic de achiziții - procesul de achiziție organizat în integralitate prin mijloace 

electronice și deschis, pe întreaga sa perioadă de valabilitate, oricărui operator economic care 

îndeplinește criteriile de calificare și selecție, pentru achiziții de uz curent, ale căror caracteristici 

general disponibile pe piață satisfac necesitățile autorității contractante; 

32. solicitare de participare - solicitarea transmisă de operatorul economic împreună cu documentele 

necesare în vederea îndeplinirii cerințelor de calificare în prima etapă în cadrul unei proceduri 

de licitație restrânsă, negociere competitivă, dialog competitiv sau parteneriat pentru inovare; 
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33. specificații tehnice - cerințe, prescripții, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, 

serviciu sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii 

necesității autorității contractante; 

34. standard - o specificație tehnică adoptată ca standard internațional, standard european sau 

standard național de către un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetată sau 

continuă, care nu este obligatorie; 

35. subcontractant - orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziție publică 

și care execută și/sau furnizează anumite părți ori elemente ale lucrărilor sau ale construcției ori 

îndeplinesc activități care fac parte din obiectul contractului de achiziție publică, răspunzând în 

fața contractantului de organizarea și derularea tuturor etapelor necesare în acest scop; 

 

7.2. Abrevieri ale termenilor 

Abrevierea Termenul abreviat 

OPC Ordonator principal de credite 

E Elaborare 

V Verificare 

Ap Aprobare 

Ah Arhivare 

Acp Alte compartimente; 

Scr Secretariat 

AC Autoritate Contractantă; 

ANAP Agenția Națională pentru Achiziții Publice 

CNSC Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor 

CPV Vocabular comun al achizițiilor publice 

JOUE Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 

SEAP Sistemul electronic de achiziții publice 
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8. Descrierea procedurii operaţionale 

8.1. Generalităţi 

Garanția de participare și garanția de bună execuție au ca scop protejarea autorității contractante 

față de riscul unui eventual comportament necorespunzător al ofertanților pe întrega perioadă de 

desfășurarea a procedurilor de achiziție publică, respectiv în scopul asigurării autorității contractante de 

îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractul de achiziție. 

 

8.2. Documente utilizate  

8.2.1. Lista şi provenienţa documentelor : 

- Garanția de participare se constituie de către ofertant;  

- Garanția de bună execuție a contractului se constituie de către contractant. 

 

8.2.2. Conţinutul şi rolul documentelor : 

Garanția de participare se constituie de către ofertant în scopul de a proteja autoritatea 

contractantă față de riscul unui eventual comportament necorespunzător al acestuia pe întreaga perioadă 

derulată până la încheierea contractului de achiziție publică sau a acordului-cadru. 

 

Garanția de bună execuție a contractului se constituie de către contractant în scopul asigurării 

autorității contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului. 

 

8.2.3. Circuitul documentelor 

 În orice situație, dovada constituirii garanției de participare trebuie să fie prezentată 

cel mai târziu la data și ora stabilite pentru depunerea ofertelor. 

 În cazul în care, oferta se transmite în SEAP în format electronic, garanția de 

participare trebuie să fie semnată cu semnătură electronică. 

 Garanția de bună execuție, devine parte integrantă a contractului de achiziție publică 

- anexă la contract. 

 

8.3. Resurse necesare 

8.3.1. Resurse materiale : telecomunicații, calculatoare, internet, birotică, consumabile; 
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8.3.2. Resurse umane : conform organigramei şi statului de personal; 

8.3.3. Resurse financiare : prevederile bugetare ale sumelor necesare. 

 

8.4 Modul de lucru 

8.4.1. Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 

Garanția de participare - autoritatea contractantă are obligația de a preciza în documentația de 

atribuire, dacă pentru participarea la procedură este prevăzută obligația ofertanților de a constitui o 

garanție de participare, precum și modalitatea de constituire a acesteia. 

 

Garanția de bună execuție - autoritatea contractantă are obligația de a stabili în documentația de 

atribuire modalitatea de constituire a garanției de bună execuție, precum și cuantumul acesteia. 

 

8.4.2. Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 

Garanția de participare  

 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. 

 

 Fișa de date a achiziției trebuie să conțină următoarele informații privind constituirea garanției 

de participare:  

a) valoarea, ce nu poate depăși 2% din valoarea estimată a contractului de achiziție publică sau 

în cazul acordului - cadru din valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent, fără a 

se lua în calcul valoarea pentru diverse și neprevăzute, dacă este cazul; 

b) perioada de valabilitate care va fi cel puțin egală cu perioada minimă de valabilitate a ofertei, 

astfel cum a fost solicitată prin documentația de atribuire.  

 Garanția de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare 

emis în condițiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări, care nu se află în situații 

speciale privind autorizarea ori supravegherea, în condițiile legii. 
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 Garanția de participare trebuie să fie constituită în suma și pentru perioada de valabilitate 

prevăzute în documentația de atribuire. 

  

 Garanția de participare trebuie să fie irevocabilă. 

 

 Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata garanției de participare se va executa 

necondiționat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa 

persoanei garantate, și se prezintă autorității contractante în original, cel mai târziu la data și ora - limită 

de depunere a ofertelor. 

 

 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 

documentația de atribuire; 

b) de a limita posibilitatea de prezentare a instrumentelor de garantare numai la cele care sunt 

emise de către societăți bancare sau numai la cele care sunt emise de către societăți de 

asigurări.  

 

 În cazul în care valoarea garanției de participare este mai mică de 5.000 lei și numai dacă în 

documentația de atribuire este prevăzută această posibilitate, garanția de participare se poate constitui 

și prin depunerea la casieria autorității contractante a unei sume în numerar. 

  

 În orice situație, dovada constituirii garanției de participare trebuie să fie prezentată în original, 

cel mai târziu la data și ora limită de depunere a ofertelor. 

  

  Autoritatea contractantă are obligația de a reține garanția de participare atunci când ofertantul 

se află în oricare dintre următoarele situații:  

a) își retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia; 

b) oferta sa fiind stabilită câștigătoare, nu constituie garanția de bună execuție în termenul legal; 

În cazul încheierii unui acord – cadru, aceste prevederi nu sunt aplicabile. 
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c) oferta sa fiind stabilită câștigătoare, refuză să semneze contractul de achiziție 

publică/acordul - cadru în perioada de valabilitate a ofertei.  

 

  Garanția de participare, constituită de ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind 

câștigătoare, se restituie de către autoritatea contractantă în cel mult 3 zile lucrătoare de la data 

constituirii garanției de bună execuție. În cazul unei proceduri de atribuire a unui acord - cadru, precum 

și în cazul atribuirii unui contract pentru care nu este obligatorie constituirea garanției de bună execuție, 

garanția de participare constituită de ofertantul a cărei ofertă a fost stabilită câștigătoare se restituie de 

către autoritatea contractantă în cel mult 3 zile lucrătoare de la data semnării acordului - 

cadru/contractului. 

 

 Garanția de participare, constituită de ofertanții a căror ofertă nu a fost stabilită câștigătoare, se 

restituie de către autoritatea contractantă după semnarea contractului de achiziție publică/acordului - 

cadru cu ofertantul/ofertanții ale cărui/căror oferte au fost desemnate câștigătoare, dar nu mai târziu de 

3 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziție publică/acordului - cadru cu ofertantul 

declarat câștigător. 

 

  În cazul în care autoritatea contractantă se află, în situația de a anula procedura de atribuire, 

garanția de participare se restituie după data expirării termenului de depunere a unei contestații cu 

privire la această decizie, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la această dată. 

 

 După primirea comunicării, ofertanții ale căror oferte au fost declarate necâștigătoare au dreptul 

de a obține eliberarea garanției de participare înainte de expirarea perioadei, dacă transmit autorității 

contractante o solicitare în acest sens. Autoritatea contractantă are obligația de a restitui garanția de 

participare în cel mult 3 zile lucrătoare de la primirea unei solicitări în acest sens.  

 

Garanția de bună execuție  

 Garanția de bună execuție a contractului se constituie de către contractant în scopul asigurării 

autorității contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului de 

achiziție publică/contractului subsecvent. 
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 În cazul atribuirii unui contract de furnizare sau de servicii, cu excepția serviciilor de proiectare, 

a cărui valoare estimată mai mică decât valoarea prevăzută în prevederile legale, precum și în cazul unui 

contract atribuit în urma aplicării procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de 

participare, autoritatea contractantă are dreptul de a nu solicita contractantului constituirea garanției de 

bună execuție. 

  

 Garanția de bună execuție se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării 

contractului de achiziție publică/contractului subsecvent. 

 

 Autoritatea contractantă stabilește valoarea garanției de bună execuție prin raportare la 

complexitatea contractului de achiziție publică/contractului subsecvent care urmează a fi executat, care 

însă nu trebuie să depășească 10% din prețul contractului, fără TVA. 

 

 În cazul în care pe parcursul executării contractului de achiziție publică se suplimentează 

valoarea acestuia, contractantul are obligația de a completa garanția de bună execuție în corelație cu 

noua valoare a contactului de achiziție publică. 

  

  De regulă, garanția de bună execuție se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument 

de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, care devine 

anexă la contract. 

 

 Garanția de bună execuție trebuie să fie irevocabilă. 

  

 Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata garanției de participare se va executa 

necondiționat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa 

persoanei garantate. 

 

 Autoritatea contractantă nu are dreptul:  
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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 

documentația de atribuire; 

b) de a limita posibilitatea de prezentare a instrumentelor de garantare numai la cele care sunt 

emise de către societăți bancare sau numai la cele care sunt emise de către societăți de 

asigurări. 

 

 În cazul în care valoarea garanției de bună execuție este mai mică de 5.000 de lei, autoritatea 

contractantă are dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume în 

numerar. 

 

 Dacă părțile convin, garanția de bună execuție se poate constitui și prin rețineri succesive din 

sumele datorate pentru facturi parțiale, cu condiția ca autoritatea contractantă să fi prevăzut această 

posibilitate în documentația de atribuire.  

 

 În cazul în care garanția de bună execuție se constituie prin rețineri succesive din sumele datorate 

pentru facturi parțiale, contractantul are obligația de a deschide un cont la dispoziția autorității 

contractante, la o bancă agreată de ambele părți. În situația în care autoritatea contractantă are calitatea 

de autoritate publică, instituție publică sau operator economic cu capital integral sau majoritar de stat, 

contractantul are obligația de a deschide contul la dispoziția autorității contractante, la unitatea 

Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. Suma inițială care 

se depune de către contractant, în contul de disponibil astfel deschis, nu trebuie să fie mai mică de 0,5% 

din prețul contractului de achiziție publică/contractului subsecvent, fără TVA. 

 

 Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică/contractului subsecvent, autoritatea 

contractantă urmează să alimenteze contul de disponibil prin rețineri succesive din sumele datorate și 

cuvenite contractantului până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție în contractul 

de achiziție publică/contractul subsecvent și va înștiința contractantul despre vărsământul efectuat, 

precum și despre destinația lui. Din acest contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele 

contractantului pot fi dispuse plăți, atât de către contractant, cu avizul scris al autorității contractante 
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care se prezintă unității Trezoreriei Statului, cât și de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisă a 

autorității contractante în favoarea căreia este constituită garanția de bună execuție. 

 

 Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, 

oricând pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică/contractului subsecvent, în limita 

prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu își îndeplinește din culpa sa obligațiile asumate prin 

contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție autoritatea contractantă are 

obligația de a notifica pretenția atât contractantului, cât și emitentului instrumentului de garantare, 

precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și modul de calcul al prejudiciului. În situația 

executării garanției de bună execuție, parțial sau total, contractantul are obligația de a reîntregii garanția 

în cauză raportat la restul rămas de executat. 

  

 În cazul contractului de furnizare, autoritatea contractantă are obligația de a elibera/restitui 

garanția de bună execuție în cel mult 14 zile de la data întocmirii procesului - verbal de recepție a 

produselor care fac obiectul contractului de achiziție publică/contractului subsecvent și/sau de la plata 

facturii finale, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei. 

 

 În cazul contractului de servicii, autoritatea contractantă are obligația de a elibera/restitui 

garanția de bună execuție în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de către contractant a obligațiilor 

asumate prin contractul de achiziție publică/contractul subsecvent respectiv, dacă nu a ridicat până la 

acea dată pretenții asupra ei. 

 

 În cazul contractelor de servicii de proiectare, autoritatea contractantă are obligația de a 

elibera/restitui garanția de bună execuție după cum urmează:  

a) valoarea garanției de bună execuție aferentă studiilor de prefezabilitate și/sau fezabilitate, în 

termen de 14 zile de la data predării și însușirii/aprobării documentației tehnico - economice 

respective sau de la data finalizării tuturor obligațiilor contractului de servicii, dacă nu a 

ridicat până la acea dată pretenții asupra ei; 

b) valoarea garanției de bună execuție aferentă proiectului tehnic și/sau detaliilor de execuție, 

în termen de 14 zile de la data încheierii procesului - verbal de recepție la terminarea 
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lucrărilor executate în baza proiectului respectiv, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții 

asupra ei, dar nu mai târziu de 3 ani de la predarea respectivelor documentații tehnice, în 

cazul în care autoritatea contractantă nu a atribuit în această perioadă contractul de lucrări în 

cauză; 

c) valoarea garanției de bună execuție aferentă serviciilor de supervizare a lucrărilor/dirigenție 

de șantier, în termen de 14 zile de la data emiterii raportului final de supervizare/expirarea 

duratei de garanție acordată lucrării în cauză.  

 

 În cazul contractelor de lucrări, autoritatea contractantă are obligația de a elibera/restitui garanția 

de bună execuție după cum urmează:  

a) 70% din valoarea garanției, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului - verbal de 

recepție la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei, iar 

riscul pentru vicii ascunse este minim; 

b) restul de 30% din valoarea garanției, la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor executate, 

pe baza procesului - verbal de recepție finală.  

 

 Procesele - verbale de recepție la terminarea lucrărilor și, respectiv, de recepție finală pot fi 

întocmite și pentru părți/obiecte din/de lucrare, dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic și 

funcțional, proporțional cu valoarea lucrărilor recepționate. 
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9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 

Nr. 

crt. 
Compartimentul Operaţiunea 

Comisie 

SCIM 
Primar Arhiva 

1 Achiziții publice E V Ap Ah 

2 
Contabilitate / Buget 

/ Finanţe 
E V   

3 Alte compartimente E V Ap  

4 Primar   Ap  
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10. Anexe, înregistrari, arhivari  

Cod formular Denumirea anexei 

1 2 

Anexa 1 Model scrisoare de garanţie de participare 

 

Anexa 1 

  BANCA/SOCIETATEA DE ASIGURARI 

    _______(denumirea)____________  

SCRISOARE DE GARANTIE  

pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică 

Către ___________________________ 

JUDEŢUL _____________________ 

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de lucrări / furnizarea de produse / 
prestarea de servicii la obiectivul _____________________________________________________, 
noi ____________________, (denumirea băncii/societăţii de asigurări) având sediul înregistrat la 
______________________(adresa băncii/societăţii de asigurări) ne obligăm în mod irevocabil şi 
condiţionat / necondiţionat, fata de ___________________________ să plătim suma de ________ lei 
(în litere) 
 În cererea sa autoritatea contractanta va preciza ca suma ceruta de ea şi datorata ei este din cauza 
existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:  

a) ofertantul _____________________ (denumirea/numele) si-a retras oferta in perioada de 
valabilitate a acesteia; 

b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul _____________________________ (denumirea 
/ numele ), nu a constituit garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei; 

c) oferta sa fiind stabilita câştigătoare, ofertantul ___________________________                                        
(denumirea/numele) a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de 
valabilitate a ofertei. 

Prezenta garanţie este valabila pana la data de ______________________. 

Parafata de Banca/Societatea de Asigurări _____________ în ziua ___ luna _____ anul ____ 

(semnătura autorizată) 
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11. Cuprins 

Numarul 

componentei 

în cadrul 

procedurii 

operaţionale 

Denumirea componentei în cadrul procedurii operaţionale Pag. 

0 Coperta  

1 
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, 

după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 
 

2 Situatia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale  

3 Lista persoanelor la care se difuzeaza ediţia  

4 Scopul procedurii operaţionale  

5 Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale  

6 Documente de referinţă (reglementari) aplicabile activităţii procedurate  

7 Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională  

8 Descrierea procedurii operaţionale  

9 Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii  

10 Anexe, înregistrări, arhivări  

11 Cuprins  
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PROCEDURA OPERAȚIONALĂ 

 

 

 

PUBLICAREA PE SEAP  A ANUNȚURILOR / INVITAȚIILOR 

 

P.O. AP. 04 
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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei 

în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 

 

Elemente 

privind 

responsabilii / 

operaţiunea 

Numele şi 

prenumele 
Funcţia Data Semnătura 

1 2 3 4 5 

1.1 Elaborat Nechita Cornelia 

Responsabil 

achiziții 

publice 

16.04.2018  

1.2 Verificat Moscu Ioan 
Presedinte 

Comisie SCIM 
16.04.2018  

1.3 Aprobat Stanciu Ghiorghe Primar 16.04.2018  
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2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale 

 

Ediţia/ revizia 

în cadrul ediţiei 

Componenta 

revizuită 

Modalitatea 

reviziei 

Data de la care se 

aplica prevederile 

ediţiei sau reviziei 

ediţiei 

1 2 3 4 

2.1. Ediţia 1 X X 01.02.2017 

2.2 Revizia 1 X X 16.04.2018 

2.3 Revizia 2    
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3. Lista persoanelor la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei 

procedurii operaţionale 

 

Nr. 

crt. 

 

Scopul 

difuzării 

 

Ex. 

nr. 
Comp. Funcţia 

Nume şi 

prenume 
Data primirii Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1 
Informare 

/ Aplicare 
1 

Achiziții 

publice 

Responsabil 

achiziții 

publice 

Nechita 

Cornelia 
16.04.2018  

3.2 Aprobare 2 Primar Primar 
Stanciu 

Ghiorghe 
16.04.2018  

3.3 Verificare 1 
Comisie 

SCIM 
Presedinte Moscu Ioan 16.04.2018  

3.4 Arhivare 1 
Achiziții 

publice 

Responsabil 

achiziții 

publice 

Nechita 

Cornelia 
16.04.2018  
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4. Scopul procedurii operaţionale 

4.1. Scopul procedurii:  

Autorităţile contractante încearcă să se asigure că prin procesul de achiziţii publice se consumă 

efectiv, eficient, în mod etic, echidistant şi transparent fondurile publice alocate autorităţii respective în 

decursul unei perioade. 

Scopul prezentei proceduri este de a descrie activităţile desfăşurate în procesul de operare SEAP. 

 

4.2. Sunt urmaţi paşii specifici cu privire la existenţa documentelor adecvate derulării activităţilor, 

urmărindu-se asigurarea unui circuit corect, eficient şi operativ. 

 

4.3. Asigura conţinuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului sau de modificare 

/ înlocuire a atribuţiilor fiecărui salariat, prin faptul că, procedurarea activităţii permite aplicarea acesteia 

de către orice alt salariat care îl înlocuieşte pe cel în funcţie la data elaborării prezentei proceduri. 

 

4.4. Sprijină auditul şi / sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi / sau control.  
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5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 

5.1. Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura operaţională; 

Scopul prezentei proceduri este de a descrie activităţile desfăşurate în procesul de operare SEAP. 

 

 Toate compartimentele din cadrul autorității contractante au obligația de a sprijini 

activitatea compartimentului de achiziții publice: 

a) transmiterea referatelor de necesitate care cuprind necesitățile de produse, servicii și lucrări, 

valoarea estimată a acestora, precum și informațiile de care dispun, potrivit competențelor, 

necesare pentru elaborarea strategiei de contractare a respectivelor contracte/acorduri-cadru; 

b) transmiterea, dacă este cazul, a specificațiilor tehnice; 

c) în funcție de natura și complexitatea necesităților identificate în referatele de necesitate, 

transmiterea de informații cu privire la prețul unitar/total actualizat al respectivelor 

necesități, în urma unei cercetări a pieței sau pe bază istorică; 

d) informarea cu privire la fondurile alocate pentru fiecare destinație, precum și poziția 

bugetară a acestora; 

e) informarea justificată cu privire la eventualele modificări intervenite în execuția 

contractelor/acordurilor-cadru, care cuprinde cauza, motivele și oportunitatea modificărilor 

propuse; 

f) transmiterea documentului constatator privind modul de îndeplinire a clauzelor contractuale. 

 

5.2. Delimitarea explicită a activităţii  

Procedura se aplica de către persoanele din cadrul Compartimentului Achiziţii publice / 

responsabilul cu achizițiile publice. 

 

5.3. Listarea principalelor activităţi de care depinde si/sau care depind de activitatea procedurată 

- Compartimentul achiziții publice / responsabil achiziții publice; 

- Compartimentul contabilitate, buget, finanțe; 

- Toate compartimentele ale căror cheltuieli privind funcţionarea au fost prevăzute în 

bugetul local. 
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5.4 Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale activităţi  

 Toate compartimentele ale căror cheltuieli privind funcţionarea au fost prevăzute în bugetul 

local. 

 Compartimentul Registratură; 

 Compartimentul contabilitate, buget, finanțe; 

 Compartiment Achiziții Publice; 

 Compartimentul de arhivare a actelor administrative;  
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6. Documente de referinţă (reglementari) aplicabile activităţii procedurate 

6.1. Reglementări Internaţionale 

 Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene din 26 

februarie 2014; 

 Regulamentul (CE) nr. 213/2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 privind 

Vocabularul comun privind achiziţiile publice (CPV) şi a Directivelor 2004/17/CE şi 

2004/18/CE în ceea ce priveşte procedurile de achiziţii publice, în ceea ce priveşte revizuirea 

CPV (în vigoare de la 15.09.2008). 

6.2. Legislaţia primară 

 Legea nr. 98 / 2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 H.G. nr. 395 / 2016 pentru aprobarea normelor  metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordului – cadru din Legea nr. 98 / 

2016 privind achizițiile publice; 

 Legea 101 / 2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de 

achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune 

de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a 

Contestațiilor. 

 Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 346 / 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

6.3. Legislaţia secundară 

- Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată; 

- Hotărâri ale consiliului local; 

- Dispozitii ale primarului, instrucțiuni, precizări. 

6.4. Alte documente, inclusiv reglementari interne ale unităţii 

- Organigrama; 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare; 

- Fişele posturilor; 

- Dispoziţia primarului 

 



COMUNA PRISACANI 
JUDEȚUL IAȘI 

 
COMPARTIMENTUL 
ACHIZIȚII PUBLICE 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 
PUBLICAREA PE SEAP 

ANUNȚURILOR / INVITAȚIILOR 

Ediţia: 1 
Nr. de exemplare : 2 

Revizia: - 
Nr.de ex. : - 

Cod: P.O. AP. 04 Pagina ...... din ... 
Exemplar nr.: ........ 

 

87 

7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională 

7.1. Definiţii ale termenilor 

Procedura operaţională - Prezentarea formalizata, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a 

metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii, cu privire la aspectul 

procesual. 

Ediţie a unei proceduri operaţionale - Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri   

operaţionale, aprobată şi difuzată. 

Revizia în cadrul unei ediţii - Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau alteia asemenea, 

după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale, acţiuni care au 

fost aprobate şi difuzate. 

 

 Definiții 

1. An bugetar - anul financiar pentru care se aprobă bugetul; anul bugetar este anul calendaristic 

care începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie; 

2. Angajament bugetar - orice act prin care o autoritate competentă, potrivit legii, afectează fonduri 

publice unei anumite destinaţii, în limita creditelor bugetare aprobate; 

3. Angajament legal - fază în procesul execuţiei bugetare reprezentând orice act juridic din care 

rezultă sau ar putea rezulta o obligaţie pe seama fondurilor publice; 

4. Articol bugetar - subdiviziune a clasificaţiei cheltuielilor bugetare, determinată în funcţie de 

caracterul economic al operaţiunilor în care acestea se concretizează şi care desemnează natura 

unei cheltuieli, indiferent de acţiunea la care se referă; 

5. Fonduri publice - sume alocate din bugetele prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 

privind finanțele publice, cu modificările ulterioare;  

6. Achiziție sau achiziție publică - achiziția de lucrări, de produse sau de servicii prin intermediul 

unui contract de achiziție publică de către una ori mai multe autorități contractante de la operatori 

economici desemnați de către acestea, indiferent dacă lucrările, produsele sau serviciile sunt 

destinate ori nu realizării unui interes public; 

7. acord - cadru - acordul încheiat în formă scrisă între una sau mai multe autorități contractante și 

unul ori mai mulți operatori economici care are ca obiect stabilirea termenilor și condițiilor care 
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guvernează contractele de achiziție publică ce urmează a fi atribuite într-o anumită perioadă, în 

special în ceea ce privește prețul și, după caz, cantitățile avute în vedere; 

8. candidat - orice operator economic care a depus o solicitare de participare în cadrul unei 

proceduri de licitație restrânsă, negociere competitivă, dialog competitiv sau parteneriat pentru 

inovare ori care a fost invitat să participe la o procedură de negociere fără publicare prealabilă; 

9. cerințe de etichetare - cerințele care trebuie să fie îndeplinite de lucrări, produse, servicii, procese 

sau proceduri pentru a obține o anumită etichetă; 

10. contract de achiziție publică - contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului 

administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulți operatori economici și una ori mai multe 

autorități contractante, care are ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea 

de servicii; 

11. contract de achiziție publică de lucrări - contractul de achiziție publică care are ca obiect: fie 

exclusiv execuția, fie atât proiectarea, cât și execuția de lucrări în legătură cu una dintre 

activitățile prevăzute în anexa nr. 1; fie exclusiv execuția, fie atât proiectarea, cât și execuția 

unei construcții; fie realizarea, prin orice mijloace, a unei construcții care corespunde cerințelor 

stabilite de autoritatea contractantă care exercită o influență determinantă asupra tipului sau 

proiectării construcției; 

12. contract de achiziție publică de produse - contractul de achiziție publică care are ca obiect 

achiziția de produse prin cumpărare, inclusiv cu plata în rate, închiriere, leasing cu sau fără 

opțiune de cumpărare ori prin orice alte modalități contractuale în temeiul cărora autoritatea 

contractantă beneficiază de aceste produse, indiferent dacă dobândește sau nu proprietatea 

asupra acestora; contractul de achiziție publică de produse poate include, cu titlu accesoriu, 

lucrări ori operațiuni de amplasare și de instalare; 

13. contract de achiziție publică de servicii - contractul de achiziție publică care are ca obiect 

prestarea de servicii, altele decât cele care fac obiectul unui contract de achiziție publică de 

lucrări; 

14. contractant - orice operator economic care este parte la un contract de achiziție publică; 

15. CPV - nomenclatorul de referință în domeniul achizițiilor publice, adoptat prin Regulamentul 

(CE) nr. 2.195/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind 

Vocabularul comun privind achizițiile publice (CPV); 
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16. DUAE - documentul unic de achiziții european furnizat în format electronic prin utilizarea 

formatului standard stabilit de Comisia Europeană, constând în declarația pe propria răspundere 

a operatorului economic cu privire la îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție; 

17. e - Certis - sistemul electronic implementat și administrat de Comisia Europeană cuprinzând 

informații privind certificate și alte documente justificative solicitate în mod obișnuit de 

autoritățile contractante în cadrul procedurilor de atribuire; 

18. etichetă - orice document, certificat sau atestare care confirmă că lucrări, produse, servicii, 

procese sau proceduri îndeplinesc anumite cerințe; 

19. furnizor - entitatea care pune la dispoziția 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; 

20. document al achiziției - anunțul de participare, documentația de atribuire, precum și orice 

document suplimentar emis de autoritatea contractantă sau la care aceasta face trimitere pentru 

a descrie ori stabili elemente ale achiziției sau ale procedurii de atribuire; 

21. documentația de atribuire - documentul achiziției care cuprinde cerințele, criteriile, regulile și 

alte informații necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completă, corectă 

și explicită cu privire la cerințe sau elemente ale achiziției, obiectul contractului și modul de 

desfășurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificațiile tehnice ori documentul descriptiv, 

condițiile contractuale propuse, formatele de prezentare a documentelor de către 

candidați/ofertanți, informațiile privind obligațiile generale aplicabile; 

22. licitație electronică - procesul repetitiv desfășurat prin mijloace electronice după o evaluare 

inițială completă a ofertelor, în cadrul căruia ofertanții au posibilitatea de a reduce prețurile 

prezentate și/sau de a îmbunătăți alte valori ale unor elemente ale ofertei, care permite 

clasificarea ofertelor prin metode automate de evaluare; 

23. liste oficiale - listele administrate de organismele competente, cuprinzând informații cu privire 

la operatorii economici înscriși pe liste și care reprezintă un mijloc de dovadă a îndeplinirii 

cerințelor de calificare și selecție prevăzute în liste; 

24. ofertant - orice operator economic care a depus o ofertă în cadrul unei proceduri de atribuire; 
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25. ofertă - actul juridic prin care operatorul economic își manifestă voința de a se angaja din punct 

de vedere juridic într-un contract de achiziție publică. Oferta cuprinde propunerea financiară, 

propunerea tehnică, precum și alte documente stabilite prin documentația de atribuire; 

26. ofertă alternativă - oferta care respectă cerințele minime și eventualele cerințe specifice 

prevăzute în documentele achiziției, dar care propune o soluție diferită într-o măsură mai mare 

sau mai mică; 

27. 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 piață executarea de lucrări 

și/sau a unei construcții, furnizarea de produse ori prestarea de servicii, inclusiv orice asociere 

temporară formată între două ori mai multe dintre aceste entități; 

28. persoane cu funcții de decizie - conducătorul autorității contractante, membrii organelor 

decizionale ale autorității contractante ce au legătură cu procedura de atribuire, precum și orice 

alte persoane din cadrul autorității contractante ce pot influența conținutul documentelor 

achiziției și/sau desfășurarea procedurii de atribuire; 

29. referință tehnică - orice specificație elaborată de organismele europene de standardizare, alta 

decât standardele europene sau alte organizații care au activități de standardizare la care 

România este parte, în conformitate cu proceduri adaptate în funcție de evoluția cerințelor pieței; 

30. Sistemul electronic de achiziții 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 și în scopul publicării anunțurilor 

la nivel național; 

31. sistem dinamic de achiziții - procesul de achiziție organizat în integralitate prin mijloace 

electronice și deschis, pe întreaga sa perioadă de valabilitate, oricărui operator economic care 

îndeplinește criteriile de calificare și selecție, pentru achiziții de uz curent, ale căror caracteristici 

general disponibile pe piață satisfac necesitățile autorității contractante; 

32. solicitare de participare - solicitarea transmisă de operatorul economic împreună cu documentele 

necesare în vederea îndeplinirii cerințelor de calificare în prima etapă în cadrul unei proceduri 

de licitație restrânsă, negociere competitivă, dialog competitiv sau parteneriat pentru inovare; 
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33. specificații tehnice - cerințe, prescripții, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, 

serviciu sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii 

necesității autorității contractante; 

34. standard - o specificație tehnică adoptată ca standard internațional, standard european sau 

standard național de către un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetată sau 

continuă, care nu este obligatorie; 

35. subcontractant - orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziție publică 

și care execută și/sau furnizează anumite părți ori elemente ale lucrărilor sau ale construcției ori 

îndeplinesc activități care fac parte din obiectul contractului de achiziție publică, răspunzând în 

fața contractantului de organizarea și derularea tuturor etapelor necesare în acest scop; 

 

7.2. Abrevieri ale termenilor 

Abrevierea Termenul abreviat 

OPC Ordonator principal de credite 

E Elaborare 

V Verificare 

Ap Aprobare 

Ah Arhivare 

Acp Alte compartimente; 

Scr Secretariat 

AC Autoritate Contractantă; 

ANAP Agenția Națională pentru Achiziții Publice 

CNSC Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor 

CPV Vocabular comun al achizițiilor publice 

JOUE Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 

SEAP Sistemul electronic de achiziții publice 
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8. Descrierea procedurii operaţionale 

8.1. Generalităţi 

Prezenta procedură se referă se acţiunile activităţile desfăşurate în procesul de operare SEAP şi 

aplică pentru atribuirea contractului de achiziție publică sau pentru încheierea acordului-cadru, prin 

procedurile de achiziţie publică. 

Sistemul Electronic de Achiziţii Publice reprezintă o infrastructura informatica unitara care 

ofera institutiilor publice din Romania posibilitatea achiziţiei de produse, bunuri şi servicii prin mijloace 

electronice. 

 

8.2. Documente utilizate  

8.2.1. Lista şi provenienţa documentelor : 

 Referatul de necesitate – se întocmeste de către conducatorii compartimentelor; 

 Publicarea anunţului de intenţie (dacă este cazul); 

 Strategia de contractare - se întocmește de către persoana responsabilă; 

 Documentația de atribuire - se elaboreaza de către persoana responsabilă;  

 Anunțul / invitaţia de participare – se redactează de către persoana responsabilă cu 

introducerea datelor în SEAP; 

 Solicitarea de clarificări - se formulează de către operatorii economici;  

 Răspunsul la solicitarea de clarificări - se redactează de către persoana responsabilă; 

 Procesul verbal al ședinței de deschidere a ofertelor - se redactează de către persoana 

responsabilă, se semnează de către membrii comisiei de evaluare și de reprezentanții 

ofertanților participanți la ședință; 

 Raportul procedurii de atribuire - se întocmește și se semnează de către membrii comisiei de 

evaluare; 

 Contractul de achiziție publică - se redactează de către persoana responsabilă; 

 Anunțul de atribuire – se redactează de către persoana responsabilă cu introducerea datelor 

în SEAP; 

8.2.2. Conţinutul şi rolul documentelor : 

Referatul de necesitate – este documentul intern prin care conducătorii fiecărui compartiment 

al autorității contractante identifică necesitățile obiective de produse, servicii și lucrări necesare 
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desfășurării activității lor specifice și solicita introducerea lor în Programul Anual al Achiziţiilor 

Publice. 

 

Strategia de contractare - este documentul intern, care specifică valoarea fiecărui contract în 

parte, cerințe minime de calificare referitoare pe care trebuie să le îndeplinească un ofertant, factorilor 

de evaluare în cazul în care criteriul de atribuire ales prin documentația de atribuire este „oferta cea mai 

avantajoasa din punct de vedere economic”, precum și alte justiifcări. 

 

Documentația de atribuire – este documentul care cuprinde cerințele formale, tehnice și financiare 

care permit descrierea obiectivă a obiectului contractului de achiziție publică și pe baza căruia operatorii 

economici își vor elabora ofertele. Conține : fișa de date a achiziției, caietul de sarcini (documentație 

descriptivă), modele de formularele proiectul de contract (clauzele contractuale obligatorii), alte informaţii 

cu privire la impozitare, protecţia mediului, protecţia muncii. Documentaţia de atribuire trebuie să fie 

finalizată înainte de transmiterea spre publicarea a invitaţiei de participare către operatorii economici.  

 

Transmiterea spre publicare în SEAP a anunţului de participare. Introducerea în SEAP a 

documentaţiei de atribuire, respectiv publicare de către SEAP a anunţului de participare 

 

Anunțul / invitaţia de participare – este anunțul / invitaţia prin care institutia aduce la 

cunoștința persoanelor interesate faptul că va organiza, într-un anumit termen, o procedura de achiziție 

publică. 

 

Solicitarea de clarificări – este cererea formulata de operatorii economici care după 

vizualizarea documentației de atribuire consideră că anumite informații cuprinse în aceasta sunt neclare 

sau pot duce la interpretări diferite. 

 

Răspuns la solicitarea de clarificări – este documentul prin care instituția își precizează 

punctul  de vedere cu privire la aspectele semnalate de operatorii economici. 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 la primirea unei astfel de solicitări din partea unui operator economic. 
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Procesul verbal al ședinței de deschidere a ofertelor – este documentul în care este consemnat 

modul de desfășurare a ședinței, aspectele formale constatate la deschiderea ofertelor, elementele 

principale ale fiecărei oferte. 

 

Raportul procedurii de atribuire – este documentul care prezintă rezultatele și cele mai 

importante aspecte ale activității comisiei de evaluare a ofertelor privitoare la procedura de atribuire a 

unui contract de achiziție publică. 

 

Contractul de achiziție publică – reprezintă contractul încheiat între instituție și ofertantul 

desemnat câștigător al procedurii de achiziție publică, având ca obiect furnizarea de produse, prestarea 

de servicii sau execuția de lucrări. Acte adiționale - reprezintă actele prin care se modifică anumite 

clauze din contractul de achiziție publică. 

 

Anunțul de atribuire – este anunțul prin care instituția aduce la cunoștința persoanelor 

interesate rezultatul procedurii de atribuire. 

 

8.2.3. Circuitul documentelor 

- Referatul de necesitate se întocmește de către conducatorii compartimentelor, se aprobă de 

către Primar și se centralizeaza la persoana responsabilă în vederea elaborării pe baza lor a 

Programului Anual al Achizițiilor Publice. 

- Strategia de contractare - se întocmește de către persoana responsabilă, se aprobă de către 

Primar, se arhivează de către persoana responsabilă. 

- Documentația de atribuire se elaborează de persoana responsabilă, se aprobă de către 

Primar, se transmite operatorilor economii prin publicarea în SEAP și se arhivează la dosarul 

achiziției de către persoana responsabilă. 

- Anunțul / invitaţia de participare se publică în SEAP - persoana responsabilă cu 

introducerea datelor în SEAP, completând formularul on-line disponibil pe site-ul www.e-

licitatii.ro. 
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- Solicitarea de clarificări se formulează de către operatorii economici, se înregistreaza la 

secretariat și se transmite persoanei responsabile în vederea soluționării acesteia, și ulterior 

a arhivării la dosarul achiziției. 

- Răspuns la solicitarea de clarificări se redactează de către persoana responsabilă, se 

semnează de către Primar, se comunica operatorilor economici prin publicarea în SEAP de 

către persoana responsabilă și se arhivează la dosarul achiziției. 

- Procesul verbal al ședinței de deschidere a ofertelor – se redactează de către persoana 

responsabilă, se semnează de către membrii comisiei de evaluare și de reprezentanții 

ofertanților, se transmite tuturor operatorilor economici participanți la procedura de atribuire 

se publică pe SEAP și se arhivează la dosarul achiziției de către persoana responsabilă. 

- Raportul procedurii de atribuire se întocmește de către persoana responsabilă, se 

semnează de către membrii comisiei de evaluare, se aprobă de către Primar și se atașează 

dosarului achiziției publice de către persoana responsabilă. 

- Contractul de achiziție se redactează de către persoana responsabilă, se semnează de către 

Primar, Responsabil achiziții publice și consilierul juridic / secretar / compartiment 

contabilitate / buget / finanțe, precum și de reprezentantul ofertantului, în doua exemplare, 

un exemplar rămânând la dosarul achiziției, iar celalalt revenindu-i ofertantului contractant. 

- Anunțul de atribuire se publică în SEAP, de către persoana responsabilă cu introducerea 

datelor în SEAP, completand formularul on-line disponibil pe site-ul www.e-licitatii.ro. 

 

 

8.3. Resurse necesare 

8.3.1. Resurse materiale : telecomunicații, calculatoare, internet, birotică, consumabile; 

8.3.2. Resurse umane : conform organigramei şi statului de personal; 

8.3.3. Resurse financiare : prevederile bugetare ale sumelor necesare. 

 

 

8.4 Modul de lucru 

8.4.1. Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 

Desfășurarea procedurii pe SEAP presupune derularea următoarelor activități :   
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1. Întocmirea docuemntelor justificative de către persoanele cu atribuții în acest sens, și apoi 

aprobarea acestora de persoanele abilitate.   

2. Elaborarea și aprobarea Documentației de atribuire, care conține caietul de sarcini, fișa de 

date a achiziției, proiectul de contract; 

3. Publicarea Anunțului / invitaţiei de participare și a documentației de atribuire în SEAP prin 

completarea formularul on-line disponibil pe site-ul www.e-licitaţie.ro. 

4. Primirea solicitărilor de clarificări, urmată de transmiterea răspunsurilor la solicitările de 

clarificări; 

5. Publicarea procesului verbal al sedinței de deschidere a ofertelor, în termen de cel mult o zi 

lucrătoare de la deschiderea ofertelor; 

6. Rapoarte intemediare ale comisie de evaluare, precum li raportul procedurii pentru fiecare 

achiziție publică. 

7. Încheierea contractului de achiziție publică; 

8. Publicarea anunțul de atribuire / anunțului de tip erata de anulare a procedurii. 

  

8.4.2. Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 

Sistemul Electronic de Achiziţii Publice reprezintă o infrastructura informatica unitara care 

ofera institutiilor publice din Romania posibilitatea achiziţiei de produse, bunuri şi servicii prin mijloace 

electronice. 

În secţiunea publică a sistemului sunt disponibile relativ la orice achizitie: 

- informaţii despre organizatorul licitaţiei; 

- detalii despre modul de organizare; 

- oferta castigatoare; 

- numele ofertantului declarat castigator. 

 

Procedurile de achizitie care se regasesc in cadrul sistemului sunt conforme cu clasificarea 

europeana in domeniu, SEAP putand fi considerat un sistem compatibil cu cerintele comunitatii 

europene.  

Participanti in sistem: 

- autorități contractante - entităţile care pot organiza licitatii : institutii publice; 
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- ofertanti - agenti economici furnizori de produse si servicii; 

- ANAP (Agenţia Naţională pentru achiyiţii publice) - cu rol de validare a anunţurilor; 

- autorități de supraveghere si control - institutii care verifica activitatea autorităților 

contractante; 

- evaluatori / notari / bănci / publicul larg / dezvoltatori agreati 

- operatorul sistemului - AADR 

 

Autoritatea contractantă este cea care decide ce tip de licitaţie urmeaza sa organizeze, pe baza 

valorii estimate a achiziţiei. Exista o serie de praguri care incadreaza achiziţiile publice. Sistemul pune 

la dispozitia autorităţii contractante asistenţă in stabilirea tipului de licitaţie cat si in organizarea 

acesteia. 

 

Sistemul electronic de achiziţii publice (SEAP) este sistemul informatic de utilitate publică, 

accesibil prin internet la o adresa www.e-licitatie.ro, utilizat in scopul efectuarii de achiziţii publice prin 

mijloace electronice. www.e-licitatie.ro (incluzând subdomeniile sale) este site-ul oficial al Sistemului 

electronic de achiziţii publice (SEAP) operat de catre Agentia pentru Agenda digitala a Romaniei 

(AADR). 

 

AADR in calitate de operator al sistemului electronic este persoana juridica de drept public care, 

in conditiile stabilite de autoritatea contractanta si in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, 

asigura suportul tehnic in vederea atribuirii de catre autoritatile contractante a contractelor de achizitie 

publică prin procedura electronica, stabilind in acest sens cadrul de operare specific. 

 

Utilizarea si functionarea SEAP se realizeaza in conformitate cu dispozitiile legale in materia 

achiziţiilor publice prin licitatii electronice si in conformitate cu dispozitiile legale in materia achiziţiilor 

publice. 

 

Materialele disponibile prin intermediul SEAP sunt furnizate fara nici un fel de garantii din 

partea AADR, in conditiile in care dispozitiile legale in vigoare nu dispun altfel sau AADR nu 
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mentioneaza in mod expres existenta unor garantii. AADR va depune toate diligentele pentru asigurarea 

acuratetii materialelor puse la dispozitia utilizatorilor SEAP. 

 

AADR, in calitate de operator al SEAP, are dreptul, de a dispune suspendarea unui 

furnizor/executant/prestator inregistrat in SEAP, in cazul in care acesta savarseste una sau mai multe 

din urmatoarele fapte: 

a. transmiterea prin orice mijloc a oricarui document electronic cu continut neadecvat 

conform legislatiei in vigoare; 

b. transmiterea prin orice mijloc a oricarui document electronic ce contine virusi sau orice 

alte secvente de cod sau programe create pentru a intrerupe, defecta sau limita 

functionalitatea oricarei componente hardware sau software sau care pot facilita 

obtinerea de drepturi suplimentare celor acordate in mod legal de catre operatorul SEAP; 

c. transmiterea de informatii necorespunzatoare adevarului, cu prilejul inregistrarii sau 

reinnoirii certificatului digital care atesta inregistrarea in SEAP, in scopul ascunderii unei 

situatii care daca ar fi fost cunoscuta ar fi dus la refuzul inregistrarii sau reinnoirii 

inregistrarii; 

d. modificarea neautorizata a elementelor de identificare in vederea ascunderii originii 

oricarui continut electronic transmis prin intermediul sau catre SEAP; 

e. transmiterea prin orice mijloc a oricarui document electronic cu continut pentru care 

utilizatorul SEAP nu detine, conform legislatiei in vigoare, dreptul de utilizare, precum 

si dreptul de a-l face public; 

f. transmiterea prin orice mijloc a oricarui document electronic cu continut care incalca, 

conform legislatiei in vigoare, orice drept de proprietate intelectuala sau industriala; 

g. transmiterea prin orice mijloc a oricarui document electronic cu continut nesolicitat; 

h. interferarea neautorizata cu sau fara perturbarea functionarii SEAP sau a echipamentelor 

sau retelelor conectate la SEAP; 

i. incalcarea obligatiilor asumate prin Conventia privind pastrarea confidentialitatii si 

protectia informatiilor, semnata cu ocazia inregistrarii sau reinnoirii inregistrarii. 

j. orice alte actiuni de natura a aduce atingere bunei functionari a SEAP. 
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Sistemul Electronic de Achiziţii Publice reprezinta o infrastructura informatica unitara care 

ofera institutiilor publice din Romania posibilitatea achiziţiei de produse, bunuri şi servicii prin mijloace 

electronice. 

 

Sistemul este caracterizat printr-un grad sporit de transparenţă, detalii legate de achiziţiile 

publice fiind disponibile oricărei persoane care dispune de o conexiune Internet. 

 

Sistemul Electronic de Achiziţii Publice este un sistem integrat, construit într-o arhitectura de 

înaltă disponibilitate, asigura un înalt grad de securizare, sistemul fiind un mix de tehnologii proprietare 

şi opensource, conform cu tendintele mondiale in proiectarea sistemelor informatice complexe. 

 

Portalul SEAP este un sistem cu o arhitectura deschisa si capabila sa suporte dezvoltarea de noi 

functionalitati si module, dar care în acelaşi timp serveste perfect mecanismele legislative de la noi din 

tara si nevoile actuale si de perspectiva ale SEAP. 

 

Tipuri de achiziţii implementate: 

 deschise 

 restranse 

 cereri de oferta 

 pe baza de catalog 

 

Interactiunea dintre sub-sisteme este evidentiata cel mai bine parcurgand complet un flux de 

operare. Fluxul de operare consta de fapt într-o sesiune de lucru a utilizatorului in cadrul sub-sistemului 

aplicativ. 

 

Formularele existente pe SEAP, conţin toate informaţiile prevazute de legislatia in vigoare 

si păstrează aceeași structura, indiferent de tipul de procedura sau tipul de contract la care face 

referință anunţul.  
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Toate anunţurile de intenție, indiferent de valoarea lor estimata, vor avea nevoie de validarea 

ANAP înainte de publicarea. 

 

Din punct de vedere al interacțiunii cu SEAP, ANAP în calitate de actor in sistem, va avea rolul 

de a verifica si a valida anunţurile transmise spre publicarea de autoritățile contractante. In decurs de 

zece zile lucratoare ANAP va trebui să emita acceptul de publicarea în SEAP al anunţurilor respective. 

In cazul în care anunţul conţine erori sau omisiuni, ANAP va putea respinge publicarea anunţului, 

precizand motivatia deciziei de respingere. Autoritatea contractantă va fi notificata prin e-mail despre 

decizia ANAP-ului de acceptare sau respingere a anunţului. 

 

Toate anunţurile definite în SEAP vor avea un numar unic, asociat de sistem la momentul 

publicării de către autoritatea contractantă. Unicitatea numarului se aplica la nivel de tip de anunţ.  

 

Un anunţ trimis spre validare sau publicat în SEAP nu mai poate fi modificat de către autoritatea 

contractantă. Dacă anunţul este respins de către ANAP, autoritatea contractantă va trebui să definească 

un alt anunţ. 

 

Un anunţ poate avea la un moment dat una din următoarele stări: 

- Starea de definire corespunde pentru un anunţ salvat in sistem, dar netrimis spre publicarea 

în SEAP. Anunţul aflat in starea de definire este vizibil doar autorităţii contractante care l-a 

definit. 

- Starea de aşteptare validare se refera la un anunţ trimis spre publicarea de autoritatea 

contractantă, dar care nu a fost inca validat de către ANAP. Anunţul va fi efectiv publicăt în 

SEAP, în momentul in care ANAP va da acceptul de publicarea (doar dacă anunţul nu este 

destinat publicării în OJ). Data transmiterii în SEAP reprezintă data la care autoritatea 

contractantă a publicăt anunţul. 

- Starea de respins corespunde anunţului trimis spre publicarea, dar care a fost respins de către 

ANAP. 

- Anunţul respins de către ANAP este vizibil doar autorităţii contractante care l-a definit si 

ANAP-ului. 
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- Informaţiile afişate sunt: data transmiterii în SEAP a anunţului, data la care ANAP a respins 

publicarea anunţului si motivul care a stat la baza deciziei de respingere a anunţului. 

- Starea aşteptare trimitere la OJ asociata unui anunţ, corespunde anunţului destinat publicării 

în OJ, validat pozitiv de către ANAP, dar care nu a fost inca transmis la OJ. Anunţurile nu 

se transmit la momentul validarii de către ANAP. Acestea rămân într-o lista de aşteptare, 

urmând a fi procesate si transmise la OJ in maxim 24 de ore de la data validarii acestora de 

către ANAP. Informaţiile afişate sunt: data transmiterii anunţului în SEAP si data la care 

ANMRAP a decis acceptarea anunţului. Starea trimis la OJ presupune ca anunţul a fost deja 

transmis spre publicarea la OJ. Publicarea în SEAP se va produce la maxim 24 de ore de la 

transmiterea anunţului la OJ. 

- Starea nepublicăt, corespunde anunţurilor de atribuire care nu sunt destinate publicării. Desi 

se definesc în SEAP si se trimit la OJEU (functie de valoare), nu se vor publică nici în SEAP, 

nici la Jurnalul Oficial. Doar autoritatea contractantă care le-a definit si ANAP-ul vor avea 

acces la aceste anunţuri.  

 

Un anunţ trece in starea publicăt in următoarele situatii: 

- la transmiterea spre publicarea de către autoritatea contractantă (dacă anunţul nu are nevoie 

de validare ANAP); 

- cand ANAP emite acceptul de publicarea (pentru anunţurile care necesita validare, dar care 

nu se transmit la OJ); 

- dupa transmiterea la OJ, pentru anunţurile destinate publicării in Jurnalul Oficial; 

 

SECŢIUNEA ANUNŢURI 

Sistemul SEAP permite declararea următoarelor tipuri de anunţuri: 

- anunţ de intenție; 

- anunţ de participare; 

- anunţ de atribuire; 

- anunţ pentru concursurile de soluţii; 

- anunţ pentru rezultatele concursului de soluţii; 

- anunţ de concesionare; 
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- consultarea pieței.  

 

Anunţul de intenție 

Pentru contractele de achizitie a caror valoare anuala estimata pentru o anumita grupa CPV 

depaseste pragurile stabilite in lege, autoritatea contractantă este obligată sa publice un anunţ de intenție. 

Se poate defini un singur anunţ de intenție pentru unul sau mai multe contracte. Pentru completarea 

anunţului de intenție se va folosi formularul standard nr I de la OJEU, respectiv nr IV pentru utilitati. 

Pentru gestiunea anunţurilor de intenție, se selecteaza opţiunea Anunţuri de intenție din meniul 

Anunţuri. 

- Modulul Anunţuri de intenție nepublicate permite vizualizarea anunţurilor de intenție 

nepublicate, definirea si publicarea acestora; 

- Modulul Anunţuri de intenție publicate permite vizualizarea anunţurilor de intenție 

publicate. 

- Modulul Anunţuri de tip erata nepublicate permite vizualizarea si publicarea anunţurilor 

de tip erata nepublicate. 

 

Anunţul de participare 

Orice autoritate contractantă are obligatia de a defini în SEAP anunţul de participare, dacă 

urmeaza sa acorde un contract de achizitie publică (cu exceptia cumpărări directe si a cererii de oferte). 

Anunţul de participare face referire la o singura procedura. Pentru completarea anunţului de participare 

se va folosi formularul standard nr I de la OJEU, respectiv numarul V in cazul contractelor pentru 

utilitati. Pentru gestiunea anunţurilor de participare, se selecteaza opţiunea Anunţuri de participare 

din meniul Anunţuri. Acest meniu cuprinde : 

- Secțiunea Documentația de atribuire – definirea documentațiilor de atribuire, vizualizarea 

documentațiilor de atribuire, transmiterea spre acceptare a documentațiilor de atribuire; 

- Secțiunea anunțuri de participare – vizualizarea anunțurilor de participare, definirea 

anunțurilor de participare, publicarea anunțurilor de partiipare și vizualizarea anunțurilor de 

participare publicate; 

- Anunțuri de tip erată nepublicate – vizualizarea anunțurilor de tip erată nepublicate și 

publicarea anunțurilor de tip erată nepublicate. 
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Anunţul de atribuire 

Pentru a accesa acest modul se selecteaza opţiunea Anunţuri de atribuire din meniul 

Anunţuri. Va fi deschisa pagina de start a modulului Anunţuri de atribuire. 

- Modulul Anunţuri de atribuire permite vizualizarea anunţurilor de atribuire nepublicate, 

definirea si publicarea acestora precum si vizualizarea anunţurilor publicate; 

- Modulul Anunţuri de tip erata nepublicate permite vizualizarea anunţurilor de tip erata 

nepublicate. 

 

Anunțuri de concurs 

Pentru gestiunea anunțurilor de concurs, se selecteaza opțiunea Anunțuri de concurs din meniul  

Anunțuri., meniu care conține : 

- Modulul documentații de atribuire – definirea, vizualizarea și transmiterea spre acceptare a 

documentațiilor de atribuire; 

- Modulul Anunțuri de participare la concursul de soluții nepublicate permite vizualizarea 

anunțurilor de concurs nepublicate, definirea și publicarea acestora; 

- Modulul Anunțuri de participare la concursul de soluții publicate permite vizualizarea 

anunțurilor de concurs publicate. 

- Modulul Anunțuri de tip erată nepublicate permite vizualizarea și publicarea anunțurilor 

de tip erată nepublicate. 

 

Rezultatele concursului de soluții 

Pentru gestiunea rezultatelor de concurs, se selectează opțiunea Rezultatele concursului de 

soluții din meniul Anunțuri. 

- Modulul Rezultatele concursurilor de soluții nepublicate permite vizualizarea rezultatelor 

concursurilor de soluții nepublicate, definirea și publicarea acestora; 

- Modulul Rezultatele concursurilor de soluții publicate permite vizualizarea rezultatelor de 

concurs publicate. 

- Modulul Anunțuri de tip erata nepublicate permite vizualizarea și publicarea anunțurilor de 

tip erată nepublicate. 
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Concesionări 

Pentru gestiunea concesionărilor, se selectează opțiunea Concesionări din meniul Anunțuri. 

- Modulul documentații de atribuire – definirea, vizualizarea și transmiterea spre acceptare a 

documentațiilor de atribuire; 

- Modulul Concesionari nepublicate permite vizualizarea concesionărilor nepublicate, 

definirea și publicarea acestora; 

- Modulul Concesionări publicate permite vizualizarea concesionărilor publicate. 

- Modulul Anunțuri de tip erată nepublicate permite vizualizarea și publicarea anunțurilor 

de tip erată nepublicate. 

  

 Consultarea pieței 

Pentru definirea unui anunț referitor la Consultarea pieței, se selectează opțiunea Consultarea 

pieței, din meniul Anunțuri, urmată de adăugare. 

 

 

SECȚIUNEA PROCEDURI DE ATRIBUIRE 

Din opţiunea Proceduri de atribuire a meniului principal se pot accesa următoarele module: 

- Cereri de oferta / Proceduri simplificate - permite gestiunea achiziţiilor de tip cerere de 

oferta, precum și a procedurilor simplificate. 

- Cumpărări directe - permite gestiunea achiziţiilor pe baza de catalog. 

- Licitatii electronice proceduri offline - permite gestiunea licitatiilor electronice proceduri 

offline. 

 

Cererea de oferta / Proceduri simplificate – cu modulele : 

- Documentații de atribuire – modul care permite definirea, vizualizarea și transmiterea spre 

acceptare a documentațiilor de atribuire; 

- Invitații de participare / anunțuri de participare simplificate – modul care permite 

vizualizarea invitatiilor de participare / anunturilor de participare simplificate, definirea 

invitatiilor de participare / anunturilor de participare simplificate, anularea si suspendarea 
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procedurii si loturilor pentru cererea de oferta / procedura simplifcata, Evaluarea si 

deliberarea pentru cererea de oferta / procedura simplificata online; 

- Anunțuri de atribuire – vizualizarea anunturilor de atribuire, adaugarea anunturilor de 

atribuire la cererea de oferta / procedura simplificata 

- Anunțuri de tip erată nepublicate - vizualizarea anunturilor de tip erata nepublicate / 

publicarea anunturilor de tip erata nepublicate. 

 

Cumpărări directe – cu modulele : 

- Catalog de produse / servicii / lucrari -  informatii despre cataloagele de produse / servicii 

/ lucrari ale tuturor ofertantilor; definire cumparare directa, publicarea cumparare directa; 

- Cumparari directe in desfasurare - publicarea cumparare directa, finalizarea cumpararilor 

directe (prin atribuire sau prin refuzarea ofertei); 

- Cumparari directe atribuite - lista cumpararilor directe atribuite; 

- Cumparari directe anulate - lista cumpararilor directe neatribuite; 

- Notificari de atribuire la cumparari directe - definire si publicarea notificare de atribuire 

la cumparari directe; 

- Valori cumparari directe - valorile totale ale cumpararilor directe realizate pentru fiecare 

cod CPV. 

 

 

 

Licitaţii electronice – proceduri offline – cu modulele : 

- Licitatii electronice in desfasurare - Vizualizare lista licitatii electronice in desfasurare si 

cautare si filtrare dupa criterii de interes / Definire procedura si configurare licitatie 

electronica / Vizualizare lista proceduri offline in deliberare cu faza de licitatie electronica 

si cautare si filtrare dupa criterii de interes; 

- Proceduri offline atribuite - Vizualizare lista proceduri offline atribuite cu faza de licitatie 

electronica si cautare si filtrare dupa criterii de interes; 

- Proceduri offline anulate - Vizualizare lista proceduri offline anulate cu faza de licitatie 

electronica si cautare si filtrare dupa criterii de interes. 
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SECŢIUNEA ADMINISTRARE – cu modulele : 

- Grupuri -permite gestiune grupurilor; 

- Utilizatori - permite gestiunea utilizatorilor autoritatii contractanate, precum si a rolurilor 

acestora. 

- Profil - permite vizualizarea profilului autoritatii contractanate furnizat la inregistrare si 

modificarea adreselor de contact; 

- Şabloane - permite gestiunea sabloanelor de produse, conditii de livrare si plata; 

- Documente - permite gestiunea documentelor incarcate in sistem; 

- Centralizator rapoarte - permite vizualizarea listei rapoartelor proprii precum si adaugarea 

de rapoarte noi. 

- Documente constatatoare - acele documente primare / suplimentare (finale) referitoare la 

indeplinirea / neindeplinirea obligatiilor contractuale ale furnizorilor de produse / 

prestatorilor de servicii si executantilor de lucrari. 

- Publicitate anunturi - în acest submeniu pot fi create, publicate si vizualizate anunturile 

publicitare. 

- Planuri de achiziţii - Planurile de achiziții reprezinta intențiile autoritații contractante de a 

efectua achiziții în anul curent sau în anul urmator celui curent. 

 

SECŢIUNEA DIVERSE – cu modulele : 

- Noutati - permite vizualizarea coumunicatelor publicate de Operatorul SEAP; 

- Schimbare parola - permite modificarea parolei contului curent de utilizator; 

- Log off - pentru deconectarea din sistem; 

 

SECŢIUNEA NOTIFICĂRI 

Notificarile sunt mesaje trimise automat de catre sistem sau entitatile sistemului (Operator 

SEAP, ANAP, AC-uri si ofertanti), care pot fi vizualizate in SEAP, într-o sectiune distincta Notificari. 

Notificarile se trimit doar entitatilor inregistrate in sistem. Din optiunea Notificari a meniului principal 

se pot accesa urmatoarele module: 

- Notificari de sistem 
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- Notificari intre entitatile sistemului 

- Notificari pe criterii de interes 

 

Tipurile de rapoarte predefinite disponibile în SEAP sunt următoarele : 

 Formular editabil DUAE, disponibil și în format elecronic la adresa 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter; 

 invitatii de participare publicate; 

 anunţuri de intenție publicate; 

 proceduri offline cu etapa de LE in desfasurare; 

 proceduri offline cu etapa de LE in deliberare; 

 proceduri offline cu etapa de LE in atribuite; 

 proceduri offline cu etapa de LE suspendate; 

 anunţuri de participare publicate; 

 anunţuri de participare respinse; 

 anunţuri de participare in aşteptare validare ANAP; 

 anunţuri de concurs de soluţii publicate; 

 anunţuri de concurs de soluţii respinse; 

 anunţuri de concurs de soluţii in aşteptare validare ANAP; 

 cereri de oferta in desfasurare; 

 cereri de oferta in depunere oferta; 

 cereri de oferta in evaluare; 

 cereri de oferta in etapa de LE; 

 cereri de oferta in deliberare; 

 anunţuri de concesionari publicate; 
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 anunţuri de concesionari respinse; 

 anunţuri de concesionari in aşteptare validare ANAP; 

 cereri de oferta atribuite; 

 cereri de oferta anulate; 

 cereri de oferta suspendate; 

 anunţuri de intenție respinse; 

 anunţuri de intenție in aşteptare validare ANAP; 

 anunţuri de rezultat de concurs de soluţii publicate; 

 anunţuri de rezultat de concurs de soluţii respinse; 

 anunţuri de rezultat de concurs de soluţii in aşteptare validare ANAP; 
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9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 

Nr. 

crt. 
Compartimentul Operaţiunea 

Comisie 

SCIM 
Primar Arhiva 

1 Achiziții publice E V Ap Ah 

2 
Contabilitate / Buget 

/ Finanţe 
E V   

3 Alte compartimente E V Ap  

4 Primar   Ap  
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10. Anexe, înregistrari, arhivari 

Cod formular Denumirea anexei 

1 2 

Anexa 1 
Manual de utilizare SEAP –  

http://e-licitatie.ro/Public/Content/UserManual/SEAPUserGuide_ContractingAuthority.pdf 
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11. Cuprins 

Numarul 

componentei 

în cadrul 

procedurii 

operaţionale 

Denumirea componentei în cadrul procedurii operaţionale Pag. 

0 Coperta  

1 
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, 

după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 
 

2 Situatia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale  

3 Lista persoanelor la care se difuzeaza ediţia  

4 Scopul procedurii operaţionale  

5 Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale  

6 Documente de referinţă (reglementari) aplicabile activităţii procedurate  

7 Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională  

8 Descrierea procedurii operaţionale  

9 Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii  

10 Anexe, înregistrări, arhivări  

11 Cuprins  
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PROCEDURA OPERAȚIONALĂ 

 

 

 

ACHIZIȚIA PUBLICĂ DIRECTĂ 

 

P.O. AP. 05 
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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei 

în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 

 

Elemente 

privind 

responsabilii / 

operaţiunea 

Numele şi 

prenumele 
Funcţia Data Semnătura 

1 2 3 4 5 

1.1 Elaborat Nechita Cornelia 

Responsabil 

achiziții 

publice 

16.04.2018  

1.2 Verificat Moscu Ioan 
Presedinte 

Comisie SCIM 
16.04.2018  

1.3 Aprobat Stanciu Ghiorghe Primar 16.04.2018  
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2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale 

 

Ediţia/ revizia 

în cadrul ediţiei 

Componenta 

revizuită 

Modalitatea 

reviziei 

Data de la care se 

aplica prevederile 

ediţiei sau reviziei 

ediţiei 

1 2 3 4 

2.1. Ediţia 1 X X 01.02.2017 

2.2 Revizia 1 X X 16.04.2018 

2.3 Revizia 2    
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3. Lista persoanelor la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei 

procedurii operaţionale 

 

Nr. 

crt. 

 

Scopul 

difuzării 

 

Ex. 

nr. 
Comp. Funcţia 

Nume şi 

prenume 
Data primirii Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1 
Informare 

/ Aplicare 
1 

Achiziții 

publice 

Responsabil 

achiziții 

publice 

Nechita 

Cornelia 
16.04.2018  

3.2 Aprobare 2 Primar Primar 
Stanciu 

Ghiorghe 
16.04.2018  

3.3 Verificare 1 
Comisie 

SCIM 
Presedinte Moscu Ioan 16.04.2018  

3.4 Arhivare 1 
Achiziții 

publice 

Responsabil 

achiziții 

publice 

Nechita 

Cornelia 
16.04.2018  
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4. Scopul procedurii operaţionale 

 

4.1. Scopul procedurii:  

Procedura stabilește un set unitar de reguli  pentru reglementarea achiziției publice directe, 

respectiv pentru organizarea şi desfăşurarea procesului de achiziţionare directă de produse, servicii sau 

lucrări.  

De asemenea se are în vedere stabilirea responsabilitatilor privind întocmirea, avizarea și 

aprobarea documentelor aferente acestei activități, asigurându-se utilizarea eficientă a fondurilor 

publice şi celorlalte principii ce stau la baza achiziţiilor publice. 

 

4.2. Sunt urmaţi paşii specifici cu privire la existenţa documentelor adecvate derulării activităţilor, 

urmărindu-se asigurarea unui circuit corect, eficient şi operativ 

 

4.3. Asigura continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului sau de modificare 

/ înlocuire a atribuţiilor fiecărui salariat, prin faptul că, procedurarea activităţii permite aplicarea acesteia 

de către orice alt salariat care îl înlocuieşte pe cel în funcţie la data elaborării prezentei proceduri. 

 

4.4. Sprijină auditul şi / sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi / sau control.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNA PRISACANI 
JUDEȚUL IAȘI 

 
COMPARTIMENTUL 
ACHIZIȚII PUBLICE 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 
 

ACHIZIȚIA PUBLICĂ DIRECTĂ 

Ediţia: 1 
Nr. de exemplare : 2 

Revizia: - 
Nr.de ex. : - 

 
Cod: P.O. AP. 05 

Pagina ...... din ... 
Exemplar nr.: ........ 

 

117 

5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 

5.1. Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura operaţională; 

Procedura stabilește un set unitar de reguli pentru reglementarea achiziției publice directe. 

 

 Toate compartimentele din cadrul autorității contractante au obligația de a sprijini 

activitatea compartimentului de achiziții publice: 

a) transmiterea referatelor de necesitate care cuprind necesitățile de produse, servicii și lucrări, 

valoarea estimată a acestora, precum și informațiile de care dispun, potrivit competențelor; 

b) transmiterea, dacă este cazul, a specificațiilor tehnice; 

c) în funcție de natura și complexitatea necesităților identificate în referatele de necesitate, 

transmiterea de informații cu privire la prețul unitar/total actualizat al respectivelor 

necesități, în urma unei cercetări a pieței sau pe bază istorică; 

d) informarea cu privire la fondurile alocate pentru fiecare destinație, precum și poziția 

bugetară a acestora; 

e) informarea justificată cu privire la eventualele modificări intervenite în execuția 

contractelor/acordurilor-cadru, care cuprinde cauza, motivele și oportunitatea modificărilor 

propuse; 

f) transmiterea documentului constatator privind modul de îndeplinire a clauzelor contractuale. 

 

5.2. Delimitarea explicită a activităţii  

Procedura se aplica de catre persoanele din cadrul Compartimentului Achizitii publice / 

responsabilul cu achizițiile publice. 

 

5.3. Listarea principalelor activităţi de care depinde si/sau care depind de activitatea procedurată 

- Compartimentul achiziții publice / responsabil achiziții publice; 

- Compartimentul contabilitate, buget, finanțe; 

- Toate compartimentele ale căror cheltuieli privind funcţionarea au fost prevăzute în 

bugetul local. 

 

5.4 Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale activităţi  

 Toate compartimentele ale căror cheltuieli privind funcţionarea au fost prevăzute în bugetul 
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local. 

 Compartimentul Registratură ; 

 Compartimentul contabilitate, buget, finanțe; 

 Compartiment Achiziții Publice; 

 Compartimentul de arhivare a actelor administrative;  
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6. Documente de referinţă (reglementari) aplicabile activităţii procedurate 

6.1. Reglementări Internaţionale 

 Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene din 26 

februarie 2014; 

 Regulamentul (CE) nr. 213/2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 privind 

Vocabularul comun privind achiziţiile publice (CPV) şi a Directivelor 2004/17/CE şi 

2004/18/CE în ceea ce priveşte procedurile de achiziţii publice, în ceea ce priveşte revizuirea 

CPV (în vigoare de la 15.09.2008). 

 

6.2. Legislaţia primară 

 Legea nr. 98 / 2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 H.G. nr. 395 / 2016 pentru aprobarea normelor  metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordului – cadru din Legea nr. 98 / 

2016 privind achizițiile publice; 

 Legea 101 / 2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de 

achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune 

de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a 

Contestațiilor. 

 Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

6.3. Legislaţia secundară 

- Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărâri ale consiliului local; 

- Dispozitii ale primarului, instrucțiuni, precizări. 

 

6.4. Alte documente, inclusiv reglementari interne ale unităţii 

- Organigrama; 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare; 

- Fişele posturilor; 

- Dispoziţia primarului 
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7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională 

7.1. Definiţii ale termenilor 

Procedura operaţională - Prezentarea formalizata, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a 

metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii, cu privire la aspectul 

procesual. 

Ediţie a unei proceduri operaţionale - Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri   

operaţionale, aprobată şi difuzată. 

Revizia în cadrul unei ediţii - Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau alteia asemenea, 

după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale, acţiuni care au 

fost aprobate şi difuzate. 

 

 Definiții 

1. An bugetar - anul financiar pentru care se aprobă bugetul; anul bugetar este anul calendaristic 

care începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie; 

2. Angajament bugetar - orice act prin care o autoritate competentă, potrivit legii, afectează fonduri 

publice unei anumite destinaţii, în limita creditelor bugetare aprobate; 

3. Angajament legal - fază în procesul execuţiei bugetare reprezentând orice act juridic din care 

rezultă sau ar putea rezulta o obligaţie pe seama fondurilor publice; 

4. Articol bugetar - subdiviziune a clasificaţiei cheltuielilor bugetare, determinată în funcţie de 

caracterul economic al operaţiunilor în care acestea se concretizează şi care desemnează natura 

unei cheltuieli, indiferent de acţiunea la care se referă; 

5. Fonduri publice - sume alocate din bugetele prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 

privind finanțele publice, cu modificările ulterioare;  

6. Achiziție sau achiziție publică - achiziția de lucrări, de produse sau de servicii prin intermediul 

unui contract de achiziție publică de către una ori mai multe autorități contractante de la operatori 

economici desemnați de către acestea, indiferent dacă lucrările, produsele sau serviciile sunt 

destinate ori nu realizării unui interes public; 

7. acord - cadru - acordul încheiat în formă scrisă între una sau mai multe autorități contractante și 

unul ori mai mulți operatori economici care are ca obiect stabilirea termenilor și condițiilor care 

guvernează contractele de achiziție publică ce urmează a fi atribuite într-o anumită perioadă, în 

special în ceea ce privește prețul și, după caz, cantitățile avute în vedere; 
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8. candidat - orice operator economic care a depus o solicitare de participare în cadrul unei 

proceduri de licitație restrânsă, negociere competitivă, dialog competitiv sau parteneriat pentru 

inovare ori care a fost invitat să participe la o procedură de negociere fără publicare prealabilă; 

9. cerințe de etichetare - cerințele care trebuie să fie îndeplinite de lucrări, produse, servicii, procese 

sau proceduri pentru a obține o anumită etichetă; 

10. contract de achiziție publică - contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului 

administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulți operatori economici și una ori mai multe 

autorități contractante, care are ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea 

de servicii; 

11. contract de achiziție publică de lucrări - contractul de achiziție publică care are ca obiect: fie 

exclusiv execuția, fie atât proiectarea, cât și execuția de lucrări în legătură cu una dintre 

activitățile prevăzute în anexa nr. 1; fie exclusiv execuția, fie atât proiectarea, cât și execuția 

unei construcții; fie realizarea, prin orice mijloace, a unei construcții care corespunde cerințelor 

stabilite de autoritatea contractantă care exercită o influență determinantă asupra tipului sau 

proiectării construcției; 

12. contract de achiziție publică de produse - contractul de achiziție publică care are ca obiect 

achiziția de produse prin cumpărare, inclusiv cu plata în rate, închiriere, leasing cu sau fără 

opțiune de cumpărare ori prin orice alte modalități contractuale în temeiul cărora autoritatea 

contractantă beneficiază de aceste produse, indiferent dacă dobândește sau nu proprietatea 

asupra acestora; contractul de achiziție publică de produse poate include, cu titlu accesoriu, 

lucrări ori operațiuni de amplasare și de instalare; 

13. contract de achiziție publică de servicii - contractul de achiziție publică care are ca obiect 

prestarea de servicii, altele decât cele care fac obiectul unui contract de achiziție publică de 

lucrări; 

14. contractant - orice operator economic care este parte la un contract de achiziție publică; 

15. CPV - nomenclatorul de referință în domeniul achizițiilor publice, adoptat prin Regulamentul 

(CE) nr. 2.195/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind 

Vocabularul comun privind achizițiile publice (CPV); 

16. DUAE - documentul unic de achiziții european furnizat în format electronic prin utilizarea 

formatului standard stabilit de Comisia Europeană, constând în declarația pe propria răspundere 

a operatorului economic cu privire la îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție; 
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17. e - Certis - sistemul electronic implementat și administrat de Comisia Europeană cuprinzând 

informații privind certificate și alte documente justificative solicitate în mod obișnuit de 

autoritățile contractante în cadrul procedurilor de atribuire; 

18. etichetă - orice document, certificat sau atestare care confirmă că lucrări, produse, servicii, 

procese sau proceduri îndeplinesc anumite cerințe; 

19. furnizor - entitatea care pune la dispoziția 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; 

20. document al achiziției - anunțul de participare, documentația de atribuire, precum și orice 

document suplimentar emis de autoritatea contractantă sau la care aceasta face trimitere pentru 

a descrie ori stabili elemente ale achiziției sau ale procedurii de atribuire; 

21. documentația de atribuire - documentul achiziției care cuprinde cerințele, criteriile, regulile și 

alte informații necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completă, corectă 

și explicită cu privire la cerințe sau elemente ale achiziției, obiectul contractului și modul de 

desfășurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificațiile tehnice ori documentul descriptiv, 

condițiile contractuale propuse, formatele de prezentare a documentelor de către 

candidați/ofertanți, informațiile privind obligațiile generale aplicabile; 

22. licitație electronică - procesul repetitiv desfășurat prin mijloace electronice după o evaluare 

inițială completă a ofertelor, în cadrul căruia ofertanții au posibilitatea de a reduce prețurile 

prezentate și/sau de a îmbunătăți alte valori ale unor elemente ale ofertei, care permite 

clasificarea ofertelor prin metode automate de evaluare; 

23. liste oficiale - listele administrate de organismele competente, cuprinzând informații cu privire 

la operatorii economici înscriși pe liste și care reprezintă un mijloc de dovadă a îndeplinirii 

cerințelor de calificare și selecție prevăzute în liste; 

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

25. ofertă - actul juridic prin care operatorul economic își manifestă voința de a se angaja din punct 

de vedere juridic într-un contract de achiziție publică. Oferta cuprinde propunerea financiară, 

propunerea tehnică, precum și alte documente stabilite prin documentația de atribuire; 

26. ofertă alternativă - oferta care respectă cerințele minime și eventualele cerințe specifice 

prevăzute în documentele achiziției, dar care propune o soluție diferită într-o măsură mai mare 

sau mai mică; 
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27. 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 piață executarea de lucrări 

și/sau a unei construcții, furnizarea de produse ori prestarea de servicii, inclusiv orice asociere 

temporară formată între două ori mai multe dintre aceste entități; 

28. persoane cu funcții de decizie - conducătorul autorității contractante, membrii organelor 

decizionale ale autorității contractante ce au legătură cu procedura de atribuire, precum și orice 

alte persoane din cadrul autorității contractante ce pot influența conținutul documentelor 

achiziției și/sau desfășurarea procedurii de atribuire; 

29. referință tehnică - orice specificație elaborată de organismele europene de standardizare, alta 

decât standardele europene sau alte organizații care au activități de standardizare la care 

România este parte, în conformitate cu proceduri adaptate în funcție de evoluția cerințelor pieței; 

30. Sistemul electronic de achiziții 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 și în scopul publicării anunțurilor 

la nivel național; 

31. sistem dinamic de achiziții - procesul de achiziție organizat în integralitate prin mijloace 

electronice și deschis, pe întreaga sa perioadă de valabilitate, oricărui operator economic care 

îndeplinește criteriile de calificare și selecție, pentru achiziții de uz curent, ale căror caracteristici 

general disponibile pe piață satisfac necesitățile autorității contractante; 

32. solicitare de participare - solicitarea transmisă de operatorul economic împreună cu documentele 

necesare în vederea îndeplinirii cerințelor de calificare în prima etapă în cadrul unei proceduri 

de licitație restrânsă, negociere competitivă, dialog competitiv sau parteneriat pentru inovare; 

 

33. specificații tehnice - cerințe, prescripții, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, 

serviciu sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii 

necesității autorității contractante; 

34. standard - o specificație tehnică adoptată ca standard internațional, standard european sau 

standard național de către un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetată sau 

continuă, care nu este obligatorie; 

35. subcontractant - orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziție publică 

și care execută și/sau furnizează anumite părți ori elemente ale lucrărilor sau ale construcției ori 
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îndeplinesc activități care fac parte din obiectul contractului de achiziție publică, răspunzând în 

fața contractantului de organizarea și derularea tuturor etapelor necesare în acest scop. 

 

7.2. Abrevieri ale termenilor 

Abrevierea Termenul abreviat 

OPC Ordonator principal de credite 

E Elaborare 

V Verificare 

Ap Aprobare 

Ah Arhivare 

Acp Alte compartimente; 

Scr Secretariat 

AC Autoritate Contractantă; 

ANAP Agenția Națională pentru Achiziții Publice 

CNSC Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor 

CPV Vocabular comun al achizițiilor publice 

JOUE Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 

SEAP Sistemul electronic de achiziții publice 
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8. Descrierea procedurii operaţionale 

8.1. Generalităţi 

 Procedura operaţională se referă la activitatea pe care o desfăşoară instituţiile publice cu privire 

la achiziţiile publice realizate prin cumpărare directă. 

 

8.2. Documente utilizate  

8.2.1. Lista şi provenienţa documentelor : 

o Referat de necesitate - document care este întocmit de fiecare compartiment al unității; 

o Notă justificativă privind estimarea valorii și alegerea procedurii de achiziție directă; 

o Catalogul electonic disponibil pe SEAP, pentru produsul / serviciul / lucrarea pentru care 

se realizează achiziția publică; 

o Proces verbal care este întocmit de comisia de evaluare a ofertelor; 

o Alte documente specifice. 

8.2.2. Conţinutul şi rolul documentelor : 

o Referat de necesitate - este documentul întocmit de către orice persoană, din cadrul unui 

compartiment al unității în care se specifică ce se dorește a se achiziționa, unitatea de 

măsura, cantitatea dorită, precum și o estimare a valorii; 

o Notă justificativă privind estimarea valorii și alegerea procedurii de achiziție directă 

folosită pentru estimarea valorii achiziției și alegerea procedurii de achiziție directă în 

situația încadrării în pragurile valorice prevăzute de legislația în vigoare; 

o Documentele privind catalogul electonic disponibil pe SEAP, pentru produsul / serviciul 

/ lucrarea, cu specificațiile și descrierea obiectului achiiției publice; 

o Proces verbal care este întocmit de comisia de evaluare a ofertelor pe baza ofertelor 

selectate din catalogului de produse din sistemul electronic de licitații SEAP; 

o Alte documente specifice – oferte depuse de operatorii economici interesați, pliante, 

proces verbal de negociere, etc. 

8.2.3. Circuitul documentelor 

1. Referat de necesitate, avizat de către şeful de compartiment contabilitate (care confirmă 

existența resurselor financiare) și aprobat de conducătorul unității;  

2. Notă justificativă privind estimarea valorii și alegerea procedurii de achiziție directă 

aprobată de conducătorul unității; 
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3. Documente aferente desfășurării achiziției pe SEAP – catalog de produse / servicii / 

lucrări, inițierea procedurilor de achiziție directă, ofertă de la operatori economici, etc.;  

4. Proces verbal comisie evaluare a ofertelor; 

5. Contract de achiziție / factură fiscală / comandă scrisă, după caz; 

 

8.3. Resurse necesare 

8.3.1. Resurse materiale : telecomunicații, calculatoare, internet, birotică, consumabile; 

8.3.2. Resurse umane : conform organigramei şi statului de personal; 

8.3.3. Resurse financiare : prevederile bugetare ale sumelor necesare. 

 

8.4 Modul de lucru 

8.4.1. Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 

Inițializarea achiziției directe presupune următoarele etape : 

o referatului de necesitate, avizat de către şeful de compartiment contabilitate (care 

confirmă existența resurselor financiare) și aprobat de conducătorul unității se inițiază 

achiziția directă.  

o notă justificativă care va cuprinde valoarea estimată a achiziției și va verifica dacă 

achiziția se încadrează în pragurile valorice pentru a fi o achiziție directă. După 

aprobarea de conducătorului unității se va proceda la lansarea procedurii pe SEAP / 

lansarea invitației de ofertare către diverși ofertanți. 

 

În baza catalogului on-line / ofertelor depuse, comisia de evaluare a ofertelor, numită prin 

dispoziție a primarului, va proceda la alegerea ofertei cea mai avantajoase din punct de vedere 

economic. În acest scop va fi încheiat un proces verbal. 

Autoritatea contractantă stabilește oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic 

aplicând unul dintre următoarele criterii de atribuire:  

a. prețul cel mai scăzut; 

b. costul cel mai scăzut; 

c. cel mai bun raport calitate - preț; 

d. cel mai bun raport calitate - cost.  
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Procedurile de achiziție publică directă se finalizează cu contract de achiziție / comandă fermă / 

factură fiscală către furnizor/prestator/executant, etc. 

 

8.4.2. Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 

Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziționa direct produse, servicii sau lucrări, în 

măsura în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, nu depășește următoarele praguri valorice : 

a) Pentru produse sau servicii, valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică decât 

132.519 lei,  

b) Pentru lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică 

decât 441.730 lei. 

 

Condiţii pentru iniţierea procedurii:  

- se verifică dacă produsele/serviciile/lucrările ce urmează a fi achiziţionate sunt cuprinse 

în Programul anual al achiziţiilor publice (cu excepţia cazului în care necesitatea 

cumpărării directe este determinată de apariţia unei situaţii de forţă majoră sau a unui 

caz fortuit); 

- existenţa surselor de finanţare.  

 

 La baza fundamentării necesităţii şi oportunităţii cumpărării directe stă referatul de necesitate, 

care trebuie să cuprindă specificaţiile/caracteristicile complete ale produselor, serviciilor sau lucrărilor 

care urmează a fi astfel achiziţionate. Referatul de necesitate va fi întocmit înaintea demarării procedurii 

de achiziţie pentru a avea certitudinea că au fost alocate resursele financiare necesare şi ordonatorul de 

credite este de acord cu demararea procedurii şi efectuarea achiziţiei. Referatul de necesitate va fi 

întocmit și aprobat / avizat numai dacă produsele, lucrările sau serviciile pentru care se solicită 

demararea procedurii de achiziţie publică sunt cuprinse în Programul Anual al Achiziţiilor Publice, 

aprobat de ordonatorul de credite.  

 

După aprobarea Referatului de necesitate, vor fi rezervate şi resursele financiare prin întocmirea 

Propunerii de angajare a unei cheltuieli, aşa cum a fost reglementată prin O.M.F. nr.1792/2002. Această 

operaţiune revine în sarcina compartimentului financiar-contabilitate, respectiv persoanei în atribuţiile 
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căreia se regăsește activitatea de evidenţă şi raportare a angajamentelor legale şi bugetare, precum şi 

evidenţa propunerilor de angajare a unei cheltuieli. 

 

SEAP pune la dispoziția autorităților contractante posibilitatea tehnică de a achiziționa direct, 

prin intermediul catalogului electronic publicat în SEAP, produse, servicii sau lucrări. 

 

În cazul în care autoritatea contractantă nu identifică în cadrul catalogului electronic produsul, 

serviciul sau lucrarea care îi poate satisface necesitatea sau constată că prețul postat de operatorii 

economici pentru obiectul achiziției este mai mare decât prețul pieței sau din motive tehnice imputabile 

SEAP nu este posibil accesul la catalogul electronic, atunci autoritatea contractantă poate realiza 

achiziția de la orice operator economic, elaborând în acest sens o notă justificativă. 

 

Comisia de evaluare a ofertelor va alege efectuarea achiziţiei directe de la operatorul economic 

a cărei ofertă este mai avantajoasă din punct de vedere economic şi care corespunde cerinţelor tehnice. 

În acest scop comisia va analiza ofertele disponibile pe SEAP / ofertele depuse de ofertanți.  

 

Achiziția directă se realizează pe bază de document justificativ, care poate sub forma unui 

contract de achiziție publică sau, după caz, a unui document fiscal ori a unei comenzi, inclusiv în cazul 

achizițiilor inițiate prin intermediul instrumentelor de plată ce permit posesorului să le utilizeze în relația 

cu comercianții în vederea efectuării de plăți, fără numerar, pentru achiziționarea de produse, servicii 

și/sau lucrări prin intermediul unui terminal, cum ar fi, dar fără a se limita la, cardurile de plată și/sau 

portofele electronice. 

  

Autoritatea contractantă, accesând cataloagele publicate în SEAP, are dreptul de a alege dintre 

produsele, serviciile sau lucrările prezentate în aceste cataloage și de a transmite în acest scop, prin 

intermediul SEAP, notificări operatorilor economici care le oferă. Notificările trebuie să conțină 

informații referitoare la:  

a) datele de identificare ale produselor, serviciilor sau lucrărilor solicitate; 

b) cerințele privind livrarea, prestarea sau executarea; 

c) condițiile în care urmează să se efectueze plata.  

 



COMUNA PRISACANI 
JUDEȚUL IAȘI 

 
COMPARTIMENTUL 
ACHIZIȚII PUBLICE 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 
 

ACHIZIȚIA PUBLICĂ DIRECTĂ 

Ediţia: 1 
Nr. de exemplare : 2 

Revizia: - 
Nr.de ex. : - 

 
Cod: P.O. AP. 05 

Pagina ...... din ... 
Exemplar nr.: ........ 

 

129 

În termen de două zile de la primirea notificării, operatorul economic are obligația de a transmite 

prin intermediul SEAP acceptarea sau neacceptarea condițiilor impuse de autoritatea contractantă. 

Netransmiterea unui răspuns în termenul menționat anterior echivalează cu neacceptarea condițiilor 

impuse de autoritatea contractantă. 

  

În cazul în care operatorul economic acceptă condițiile impuse de autoritatea contractantă, va 

transmite acesteia, prin intermediul SEAP, oferta fermă pentru furnizarea produselor, prestarea 

serviciilor sau executarea lucrărilor. 

  

Autoritatea contractantă va transmite prin intermediul SEAP dacă acceptă oferta fermă, în 

termen de cel mult 5 zile de la data transmiterii ofertei ferme de către operatorul economic. 

 

În situația în care achiziția directă ne se realizează prin intermediul SEAP, autoritatea 

contractantă transmite în SEAP o notificare cu privire la achiziția directă a cărei valoare depășește 

13.000 lei, fără TVA, în cel mult 10 zile de la data primirii documentului justificativ ce stă la baza 

achiziției realizate. 

 

Transmiterea notificării prevăzute la alin. (5) se va efectua în format electronic prin utilizarea 

aplicației disponibile la adresa de internet www.e-licitatie.ro și va cuprinde minim următoarele 

informații:  

a) denumirea și datele de identificare ale operatorului economic; 

b) obiectul achiziției; 

c) codul CPV; 

d) valoarea achiziției; 

e) cantitatea achiziționată; 

f) data realizării achiziției; 

g) tipul achiziției (furnizare / servicii / lucrări);  

h) tipul documentului justificativ (contract / factură ficală / comandă).   
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9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 

Nr. 

crt. 
Compartimentul Operaţiunea 

Comisie 

SCIM 
Primar Arhiva 

1 Achiziții publice E V   Ap Ah 

2 
Toate 

compartimentele 
E V Ap  

3 Primar   Ap  
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10. Anexe, inregistrari, arhivari 

Cod formular 
Denumirea 

anexei 

1 2 

Anexa 1 Referat de necesitate  

Anexa 2 Notă justificativă 

Anexa 3 Invitație de participare 
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Anexa 1 
COMUNA PRISACANI         
Nr. ______ din _____________      Aprob, 
          Primar, 
          Stanciu Ghiorghe 

 
 
REFERAT DE NECESITATE 

 
Subsemnatul ___________________________________, în calitate de 

______________________, la compartimentul ____________________________________, vă rog 
prin prezenta să aprobați demararea unei proceduri de achiziție publică având ca obiect :  

Nr. 
crt. 

Produs / serviciu 
/lucrare 

Specificații Cantitate 
Preț 

unitar 
Lei / buc 

Valoare 
Totală 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
.....      
TOTAL    

 
Valoarea estimata a achizitiei este de aproximativ ______________ lei fără TVA. 
 
Confirmăm existența resurselor financiare : 

Nr. 
crt. 

Articol bugetar Suma solicitată Sume disponibile 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
....    

 
 Ținând cont de prevederile art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98 / 2016, vă rog să aprobați ca achiziția 
în cauză să se efectueze prin procedura "achiziție directă". 
 
 

 Compartimente de specialitate,      Întocmit, 
 

 Buget – Finanțe  Achiziții publice   _____________________  
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Anexa 2 

COMUNA PRISACANI         
Nr. ______ din _____________      Aprob, 
          Primar, 
          Stanciu Ghiorghe 

 
 

NOTĂ JUSTIFICATIVĂ 

 

pentru achiziționarea de _______________________________________, 

 

COD CPV : ____________________________________________________________ 

 

Conform prevederilor Legii nr. 98 / 2016 și HG nr 395 / 2016, a referatului de necessitate nr. 

______ din _________________, se propune încheierea unui contract de achiziție publică pentru 

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________. 

 

Din catalogul de produse / servicii / lucrari din SEAP, din data de _____________________ 

anexat, a fost determinată valoarea estimata a contractului de achizitie publică, care este de aproximativ 

______________ lei fără TVA. 

 

Aceasta îndeplinește condițiile legale prevăzute de art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98 / 2016.  

 

În baza celor prezentate mai sus, vă rog să aprobați demararea procedurilor legale privind 

achiziția de produse /servicii /lucrări, prin procedura de achiziție directă.  

 

Compartiment Achiziții publice / responsabil achiziții publice 

Nechita Cornelia 
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Anexa 3 

COMUNA PRISACANI         
Nr. _______ din ___________       APROBAT 

       PRIMAR 

       Stanciu Ghiorghe 

                INVITAȚIE DE PARTICIPARE 

Prin prezenta, vă invităm să participați prin depunerea de oferte în vederea atribuirii prin 

încredințare directă a contractului de (produse, lucrări, servicii) : ______________________________ 

__________________________________________________________________________________  

Valoarea estimată a achiziției : _________________ lei fără TVA. 

Cod CPV: __________________________________________; 

Sursa de finanțare: bugetul local, alte surse; 

Obiectul achiziției directe : ___________________________________________________ 

Modul de finalizare a achiziției directe : încheierea unui contract de achiziție publică.  

Se vor prezenta urmatoarele documente: 

1. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului; 

2. Copie CUI - certificatul se va prezenta în copie lizibila, cu mențiunea ”Conform cu 

originalul”, semnată de către reprezentantul legal al ofertantului. 

 

Oferta va conține propunerea financiară  

Preţurile vor fi exprimate în RON, fără TVA. Preţul ofertei este considerat ferm exprimat, 

neputând fi modificat sau ajustat pe toata perioada de derulare a contractului. 

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut, dintre ofertele declarate admisibile. 

Oferta se va depune la următoarea adresă : ____________________________________ 

Data limită pentru depunerea  ofertei este ______________________. 

Deschiderea ofertelor va avea loc în data de ________________ la  Primăria Comunei 

__________________ din str. ________________________. 

              

Responsabil Achiziții publice 

Nechita Cornelia 
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11. Cuprins 

Numarul 

componentei 

în cadrul 

procedurii 

operaţionale 

Denumirea componentei în cadrul procedurii operaţionale Pag. 

0 Coperta  

1 
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, 

după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 
 

2 Situatia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale  

3 Lista persoanelor la care se difuzeaza ediţia  

4 Scopul procedurii operaţionale  

5 Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale  

6 Documente de referinţă (reglementari) aplicabile activităţii procedurate  

7 Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională  

8 Descrierea procedurii operaţionale  

9 Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii  

10 Anexe, înregistrări, arhivări  

11 Cuprins  
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PROCEDURA OPERAȚIONALĂ 

 

 

 

APLICAREA PROCEDURII DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ  

PROCEDURA SIMPLIFICATĂ 

 

P.O. AP. 06 
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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei 

în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 

 

Elemente 

privind 

responsabilii / 

operaţiunea 

Numele şi 

prenumele 
Funcţia Data Semnătura 

1 2 3 4 5 

1.1 Elaborat Nechita Cornelia 

Responsabil 

achiziții 

publice 

16.04.2018  

1.2 Verificat Moscu Ioan 
Presedinte 

Comisie SCIM 
16.04.2018  

1.3 Aprobat Stanciu Ghiorghe Primar 16.04.2018  
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2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale 

 

Ediţia/ revizia 

în cadrul ediţiei 

Componenta 

revizuită 

Modalitatea 

reviziei 

Data de la care se 

aplica prevederile 

ediţiei sau reviziei 

ediţiei 

1 2 3 4 

2.1. Ediţia 1 X X 01.02.2017 

2.2 Revizia 1 X X 16.04.2018 

2.3 Revizia 2    
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3. Lista persoanelor la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei 

procedurii operaţionale 

 

Nr. 

crt. 

 

Scopul 

difuzării 

 

Ex. 

nr. 
Comp. Funcţia 

Nume şi 

prenume 
Data primirii Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1 
Informare 

/ Aplicare 
1 

Achiziții 

publice 

Responsabil 

achiziții 

publice 

Nechita 

Cornelia 
16.04.2018  

3.2 Aprobare 2 Primar Primar 
Stanciu 

Ghiorghe 
16.04.2018  

3.3 Verificare 1 
Comisie 

SCIM 
Presedinte Moscu Ioan 16.04.2018  

3.4 Arhivare 1 
Achiziții 

publice 

Responsabil 

achiziții 

publice 

Nechita 

Cornelia 
16.04.2018  
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4. Scopul procedurii operaţionale 

4.1. Scopul procedurii:  

Autorităţile contractante încearcă să se asigure că prin procesul de achiziţii publice se consumă 

efectiv, eficient, în mod etic, echidistant şi transparent fondurile publice alocate autorităţii respective în 

decursul unei perioade. 

Procedura stabilește un set unitar de reguli pentru reglementarea achiziției publice prin 

procedura simplificată.  

 

4.2. Sunt urmaţi paşii specifici cu privire la existenţa documentelor adecvate derulării activităţilor, 

urmărindu-se asigurarea unui circuit corect, eficient şi operativ 

 

4.3. Asigura continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului sau de modificare 

/ înlocuire a atribuţiilor fiecărui salariat, prin faptul că, procedurarea activităţii permite aplicarea acesteia 

de către orice alt salariat care îl înlocuieşte pe cel în funcţie la data elaborării prezentei proceduri. 

 

4.4. Sprijină auditul şi / sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi / sau control.  
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5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 

5.1. Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura operaţională; 

Procedura stabilește un set unitar de reguli pentru reglementarea achiziției publice prin 

procedura simplificată. 

 

 Toate compartimentele din cadrul autorității contractante au obligația de a sprijini 

activitatea compartimentului de achiziții publice: 

a) transmiterea referatelor de necesitate care cuprind necesitățile de produse, servicii și lucrări, 

valoarea estimată a acestora, precum și informațiile de care dispun, potrivit competențelor, 

necesare pentru elaborarea strategiei de contractare a respectivelor contracte/acorduri-cadru; 

b) transmiterea, dacă este cazul, a specificațiilor tehnice; 

c) în funcție de natura și complexitatea necesităților identificate în referatele de necesitate, 

transmiterea de informații cu privire la prețul unitar/total actualizat al respectivelor 

necesități, în urma unei cercetări a pieței sau pe bază istorică; 

d) informarea cu privire la fondurile alocate pentru fiecare destinație, precum și poziția 

bugetară a acestora; 

e) informarea justificată cu privire la eventualele modificări intervenite în execuția 

contractelor/acordurilor-cadru, care cuprinde cauza, motivele și oportunitatea modificărilor 

propuse; 

f) transmiterea documentului constatator privind modul de îndeplinire a clauzelor contractuale. 

 

5.2. Delimitarea explicită a activităţii  

Procedura se aplica de către persoanele din cadrul Compartimentului Achizitii publice / 

responsabilul cu achizițiile publice. 

 

5.3. Listarea principalelor activităţi de care depinde si/sau care depind de activitatea procedurată 

- Compartimentul achiziții publice / responsabil achiziții publice; 

- Compartimentul contabilitate, buget, finanțe; 

- Toate compartimentele ale căror cheltuieli privind funcţionarea au fost prevăzute în 

bugetul local. 
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5.4 Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale activităţi  

 Toate compartimentele ale căror cheltuieli privind funcţionarea au fost prevăzute în bugetul 

local. 

 Compartimentul Registratură; 

 Compartimentul contabilitate, buget, finanțe; 

 Compartiment Achiziții Publice; 

 Compartimentul de arhivare a actelor administrative;  
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6. Documente de referinţă (reglementari) aplicabile activităţii procedurate 

6.1. Reglementări Internaţionale 

 Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene din 26 

februarie 2014; 

 Regulamentul (CE) nr. 213/2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 privind 

Vocabularul comun privind achiziţiile publice (CPV) şi a Directivelor 2004/17/CE şi 

2004/18/CE în ceea ce priveşte procedurile de achiziţii publice, în ceea ce priveşte revizuirea 

CPV (în vigoare de la 15.09.2008). 

6.2. Legislaţia primară 

 Legea nr. 98 / 2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 H.G. nr. 395 / 2016 pentru aprobarea normelor  metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordului – cadru din Legea nr. 98 / 

2016 privind achizițiile publice; 

 Legea 101 / 2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de 

achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune 

de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a 

Contestațiilor. 

 Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 346 / 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

6.3. Legislaţia secundară 

- Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată; 

- Hotărâri ale consiliului local; 

- Dispozitii ale primarului, instrucțiuni, precizări. 

6.4. Alte documente, inclusiv reglementari interne ale unităţii 

- Organigrama; 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare; 

- Fişele posturilor; 

- Dispoziţia primarului 
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7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională 

7.1. Definiţii ale termenilor 

Procedura operaţională - Prezentarea formalizata, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a 

metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii, cu privire la aspectul 

procesual. 

Ediţie a unei proceduri operaţionale - Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri   

operaţionale, aprobată şi difuzată. 

Revizia în cadrul unei ediţii - Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau alteia asemenea, 

după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale, acţiuni care au 

fost aprobate şi difuzate. 

 

 Definiții 

1. An bugetar - anul financiar pentru care se aprobă bugetul; anul bugetar este anul calendaristic 

care începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie; 

2. Angajament bugetar - orice act prin care o autoritate competentă, potrivit legii, afectează fonduri 

publice unei anumite destinaţii, în limita creditelor bugetare aprobate; 

3. Angajament legal - fază în procesul execuţiei bugetare reprezentând orice act juridic din care 

rezultă sau ar putea rezulta o obligaţie pe seama fondurilor publice; 

4. Articol bugetar - subdiviziune a clasificaţiei cheltuielilor bugetare, determinată în funcţie de 

caracterul economic al operaţiunilor în care acestea se concretizează şi care desemnează natura 

unei cheltuieli, indiferent de acţiunea la care se referă; 

5. Fonduri publice - sume alocate din bugetele prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 

privind finanțele publice, cu modificările ulterioare;  

6. Achiziție sau achiziție publică - achiziția de lucrări, de produse sau de servicii prin intermediul 

unui contract de achiziție publică de către una ori mai multe autorități contractante de la operatori 

economici desemnați de către acestea, indiferent dacă lucrările, produsele sau serviciile sunt 

destinate ori nu realizării unui interes public; 

7. acord - cadru - acordul încheiat în formă scrisă între una sau mai multe autorități contractante și 

unul ori mai mulți operatori economici care are ca obiect stabilirea termenilor și condițiilor care 
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guvernează contractele de achiziție publică ce urmează a fi atribuite într-o anumită perioadă, în 

special în ceea ce privește prețul și, după caz, cantitățile avute în vedere; 

8. candidat - orice operator economic care a depus o solicitare de participare în cadrul unei 

proceduri de licitație restrânsă, negociere competitivă, dialog competitiv sau parteneriat pentru 

inovare ori care a fost invitat să participe la o procedură de negociere fără publicare prealabilă; 

9. cerințe de etichetare - cerințele care trebuie să fie îndeplinite de lucrări, produse, servicii, procese 

sau proceduri pentru a obține o anumită etichetă; 

10. contract de achiziție publică - contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului 

administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulți operatori economici și una ori mai multe 

autorități contractante, care are ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea 

de servicii; 

11. contract de achiziție publică de lucrări - contractul de achiziție publică care are ca obiect: fie 

exclusiv execuția, fie atât proiectarea, cât și execuția de lucrări în legătură cu una dintre 

activitățile prevăzute în anexa nr. 1; fie exclusiv execuția, fie atât proiectarea, cât și execuția 

unei construcții; fie realizarea, prin orice mijloace, a unei construcții care corespunde cerințelor 

stabilite de autoritatea contractantă care exercită o influență determinantă asupra tipului sau 

proiectării construcției; 

12. contract de achiziție publică de produse - contractul de achiziție publică care are ca obiect 

achiziția de produse prin cumpărare, inclusiv cu plata în rate, închiriere, leasing cu sau fără 

opțiune de cumpărare ori prin orice alte modalități contractuale în temeiul cărora autoritatea 

contractantă beneficiază de aceste produse, indiferent dacă dobândește sau nu proprietatea 

asupra acestora; contractul de achiziție publică de produse poate include, cu titlu accesoriu, 

lucrări ori operațiuni de amplasare și de instalare; 

13. contract de achiziție publică de servicii - contractul de achiziție publică care are ca obiect 

prestarea de servicii, altele decât cele care fac obiectul unui contract de achiziție publică de 

lucrări; 

14. contractant - orice operator economic care este parte la un contract de achiziție publică; 

15. CPV - nomenclatorul de referință în domeniul achizițiilor publice, adoptat prin Regulamentul 

(CE) nr. 2.195/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind 

Vocabularul comun privind achizițiile publice (CPV); 
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16. DUAE - documentul unic de achiziții european furnizat în format electronic prin utilizarea 

formatului standard stabilit de Comisia Europeană, constând în declarația pe propria răspundere 

a operatorului economic cu privire la îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție; 

17. e - Certis - sistemul electronic implementat și administrat de Comisia Europeană cuprinzând 

informații privind certificate și alte documente justificative solicitate în mod obișnuit de 

autoritățile contractante în cadrul procedurilor de atribuire; 

18. etichetă - orice document, certificat sau atestare care confirmă că lucrări, produse, servicii, 

procese sau proceduri îndeplinesc anumite cerințe; 

19. furnizor - entitatea care pune la dispoziția 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; 

20. document al achiziției - anunțul de participare, documentația de atribuire, precum și orice 

document suplimentar emis de autoritatea contractantă sau la care aceasta face trimitere pentru 

a descrie ori stabili elemente ale achiziției sau ale procedurii de atribuire; 

21. documentația de atribuire - documentul achiziției care cuprinde cerințele, criteriile, regulile și 

alte informații necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completă, corectă 

și explicită cu privire la cerințe sau elemente ale achiziției, obiectul contractului și modul de 

desfășurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificațiile tehnice ori documentul descriptiv, 

condițiile contractuale propuse, formatele de prezentare a documentelor de către 

candidați/ofertanți, informațiile privind obligațiile generale aplicabile; 

22. licitație electronică - procesul repetitiv desfășurat prin mijloace electronice după o evaluare 

inițială completă a ofertelor, în cadrul căruia ofertanții au posibilitatea de a reduce prețurile 

prezentate și/sau de a îmbunătăți alte valori ale unor elemente ale ofertei, care permite 

clasificarea ofertelor prin metode automate de evaluare; 

23. liste oficiale - listele administrate de organismele competente, cuprinzând informații cu privire 

la operatorii economici înscriși pe liste și care reprezintă un mijloc de dovadă a îndeplinirii 

cerințelor de calificare și selecție prevăzute în liste; 

24. ofertant - orice operator economic care a depus o ofertă în cadrul unei proceduri de atribuire; 
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25. ofertă - actul juridic prin care operatorul economic își manifestă voința de a se angaja din punct 

de vedere juridic într-un contract de achiziție publică. Oferta cuprinde propunerea financiară, 

propunerea tehnică, precum și alte documente stabilite prin documentația de atribuire; 

26. ofertă alternativă - oferta care respectă cerințele minime și eventualele cerințe specifice 

prevăzute în documentele achiziției, dar care propune o soluție diferită într-o măsură mai mare 

sau mai mică; 

27. 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 piață executarea de lucrări 

și/sau a unei construcții, furnizarea de produse ori prestarea de servicii, inclusiv orice asociere 

temporară formată între două ori mai multe dintre aceste entități; 

28. persoane cu funcții de decizie - conducătorul autorității contractante, membrii organelor 

decizionale ale autorității contractante ce au legătură cu procedura de atribuire, precum și orice 

alte persoane din cadrul autorității contractante ce pot influența conținutul documentelor 

achiziției și/sau desfășurarea procedurii de atribuire; 

29. referință tehnică - orice specificație elaborată de organismele europene de standardizare, alta 

decât standardele europene sau alte organizații care au activități de standardizare la care 

România este parte, în conformitate cu proceduri adaptate în funcție de evoluția cerințelor pieței; 

30. Sistemul electronic de achiziții 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 și în scopul publicării anunțurilor 

la nivel național; 

31. sistem dinamic de achiziții - procesul de achiziție organizat în integralitate prin mijloace 

electronice și deschis, pe întreaga sa perioadă de valabilitate, oricărui operator economic care 

îndeplinește criteriile de calificare și selecție, pentru achiziții de uz curent, ale căror caracteristici 

general disponibile pe piață satisfac necesitățile autorității contractante; 

32. solicitare de participare - solicitarea transmisă de operatorul economic împreună cu documentele 

necesare în vederea îndeplinirii cerințelor de calificare în prima etapă în cadrul unei proceduri 

de licitație restrânsă, negociere competitivă, dialog competitiv sau parteneriat pentru inovare; 
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33. specificații tehnice - cerințe, prescripții, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, 

serviciu sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii 

necesității autorității contractante; 

34. standard - o specificație tehnică adoptată ca standard internațional, standard european sau 

standard național de către un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetată sau 

continuă, care nu este obligatorie; 

35. subcontractant - orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziție publică 

și care execută și/sau furnizează anumite părți ori elemente ale lucrărilor sau ale construcției ori 

îndeplinesc activități care fac parte din obiectul contractului de achiziție publică, răspunzând în 

fața contractantului de organizarea și derularea tuturor etapelor necesare în acest scop; 

 

7.2. Abrevieri ale termenilor 

Abrevierea Termenul abreviat 

OPC Ordonator principal de credite 

E Elaborare 

V Verificare 

Ap Aprobare 

Ah Arhivare 

Acp Alte compartimente; 

Scr Secretariat 

AC Autoritate Contractantă; 

ANAP Agenția Națională pentru Achiziții Publice 

CNSC Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor 

CPV Vocabular comun al achizițiilor publice 

JOUE Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 

SEAP Sistemul electronic de achiziții publice 
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8. Descrierea procedurii operaţionale 

8.1. Generalităţi 

Prezenta procedură se aplică pentru atribuirea contractului de achiziție publică, sau pentru 

încheierea acordului-cadru, prin procedura de cerere de ofertă. 

 

8.2. Documente utilizate  

8.2.1. Lista şi provenienţa documentelor : 

 Referatul de necesitate – se întocmeste de către conducatorii compartimentelor; 

 Publicarea anunţului de intenţie (dacă este cazul); 

 Strategia de contractare - se întocmește de către persoana responsabilă, cu sprijinul 

compartimentelor din cadrul autorității contractante; 

 Documentația de atribuire - se elaboreaza de către persoana responsabilă;  

 Anunțul de participare – se redactează de către persoana responsabilă cu introducerea datelor 

în SEAP; 

 Solicitarea de clarificări - se formulează de către operatorii economici;  

 Răspunsul la solicitarea de clarificări - se redactează de către persoana responsabilă; 

 Documente specifice comisiei de evaluare a ofertelor 

a) Referatul privind emiterea dispoziției de constituire a comisiei de evaluare - se 

întocmește de către Secretarul Comunei; 

b) Dispoziția de numire a comisiei de evaluare - se emite de către Primar; 

c) Declarația de confidențialitate și imparțialitate - se completează și se semnează de 

membrii comisiei de evaluare / experții cooptați; 

 Procesul verbal al ședinței de deschidere a ofertelor - se redactează și se semnează de către 

membrii comisiei de evaluare și de reprezentanții ofertanților participanți la ședință; 

 Propunerea adresată conducerii unităţii, de către persoana responsabilă pentru atribuirea 

contractului, dacă este cazul, privind cooptarea în cadrul comisiei de evaluare a unui grup 

de experţi tehnici,  financiari sau juridici, cu precizarea atribuţiilor şi responsabilităţilor 

specifice ale experţilor şi justificarea necesităţii participării lor la procesul de evaluare. 

 Procesul verbal de evaluare a ofertelor – se întocmește și se semnează de către membrii 

comisiei de evaluare; 



COMUNA PRISACANI 
JUDEȚUL IAȘI 

 
COMPARTIMENTUL 
ACHIZIȚII PUBLICE 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 
APLICAREA PROCEDURII DE 

ACHIZIȚIE PUBLICĂ PRIN 
PROCEDURĂ SIMPLIFICATĂ 

Ediţia: 1 
Nr. de exemplare : 2 

Revizia: - 
Nr.de ex. : - 

Cod: P.O. AP. 06 Pagina ...... din ... 
Exemplar nr.: ........ 

 

150 

 Raportul procedurii de atribuire - se întocmește și se semnează de către membrii comisiei de 

evaluare; 

 Comunicarea acceptării ofertei câștigătoare - se redactează de către persoana responsabilă; 

 Comunicarea rezultatului procedurii - se redactează de către persoana responsabilă; 

 Contractul de achiziție publică - se redactează de către persoana responsabilă; 

 Anunțul de atribuire – se redactează de către persoana responsabilă cu introducerea datelor 

în SEAP; 

 Document constatator - se întocmește de către persoana responsabilă; 

 Documente specifice CNSC (dacă este cazul); 

 

8.2.2. Conţinutul şi rolul documentelor : 

Referatul de necesitate – este documentul intern prin care conducătorii fiecărui compartiment 

al autorității contractante identifică necesitățile obiective de produse, servicii și lucrări necesare 

desfășurării activității lor specifice și solicita introducerea lor în Programul Anual al Achizitiilor 

Publice. 

 

Strategia de contractare este un document suport pentru documentația de atribuire și conține 

infomații legate de atribuirea achiziției publice, respectiv estimarea valorii, cerințele de calificare și 

selecție, criteriile de atribuire, factorii de evaluare, garanții, etc.; 

 

Documentația de atribuire – este documentul care cuprinde cerințele formale, tehnice și financiare 

care permit descrierea obiectivă a obiectului contractului de achiziție publică și pe baza căruia operatorii 

economici își vor elabora ofertele. Conține : fișa de date a achiziției, caietul de sarcini (documentație 

descriptivă), modele de formularele proiectul de contract (clauzele contractuale obligatorii), alte informaţii 

cu privire la impozitare, protecţia mediului, protecţia muncii. Documentaţia de atribuire trebuie să fie 

finalizată înainte de transmiterea spre publicare a invitaţiei de participare către operatorii economici.  

 

Nota justificativă privind accelerarea procedurii (dacă este cazul). 
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Transmiterea spre publicare în SEAP a anunţului de participare. Introducerea în SEAP a 

documentaţiei de atribuire, respectiv publicare de către SEAP a anunţului de participare 

 

Anunțul de participare – este anunțul prin care institutia aduce la cunoștința persoanelor 

interesate faptul că va organiza, într-un anumit termen, o procedura de achiziție publică. 

 

Solicitarea de clarificări – este cererea formulata de operatorii economici care după 

vizualizarea documentației de atribuire consideră că anumite informații cuprinse în aceasta sunt neclare 

sau pot duce la interpretări diferite. 

 

Răspuns la solicitarea de clarificări – este documentul prin care instituția își precizează 

punctul  de vedere cu privire la aspectele semnalate de operatorii economici. 

 

Declarația de confidențialitate și imparțialitate –  este documentul prin care membrii comisiei 

de evaluare / experții cooptați, declară pe proprie răspundere că nu se afla într-una din situațiile de 

incompatibilitate prevăzute de lege, precum și prin care se angajează să respecte confidențialitatea 

informațiilor pe care le află cu ocazia desfășurării procedurii de achiziție publică.  Această declarație se 

semnează de membrii comisiei de evaluare / experții cooptați, înainte de preluarea atribuțiilor specifice, 

după data și ora - limită pentru depunerea solicitărilor de participare/ofertelor, și conține următoarele 

date de identificare ale fiecărui membru (numele și prenumele, data și locul nașterii, domiciliul actual, 

codul numeric personal). 

 

Procesul verbal al ședinței de deschidere a ofertelor – este documentul în care este consemnat 

modul de desfășurare a ședinței, aspectele formale constatate la deschiderea ofertelor, elementele 

principale ale fiecărei oferte. 

 

Solicitare de completare a documentelor incomplete - este cererea instituției prin care se 

solicită ofertantului să prezinte documentele complete solicitate în cuprinsul documentației de atribuire 

și pe care acesta le-a depus cu anumite lipsuri cu ocazia deschiderii ofertelor. 
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Solicitare de clarificări sau de indreptare a erorilor aritmetice - este cererea instituției prin 

care i se pune în vedere ofertantului să-și precizeze poziția cu privire la anumite aspecte neclare din 

oferta sa, sau prin care, în caz de inadvertente, i se cere permisiunea de a le corecta. 

 

Procesul verbal de evaluare a ofertelor – este documentul în care se consemnează dacă 

ofertanții îndeplinesc criteriile de calificare, precum și conformitatea ofertelor cu cerințele specificate 

în caietul de sarcini. Se urmărește verificarea îndeplinirii cerinţelor minime de calificare (dacă a fost 

solicitată îndeplinirea unor astfel de cerinţe în documentaţia de atribuire), verificarea propunerilor 

tehnice ale ofertanţilor declaraţi calificaţi și verificarea propunerilor financiare ale ofertanţilor. 

 

Raportul procedurii de atribuire – este documentul care prezintă rezultatele și cele mai 

importante aspecte ale activității comisiei de evaluare a ofertelor privitoare la procedura de atribuire a 

unui contract de achiziție publică. 

 

Comunicarea acceptării ofertei câștigătoare – este notificarea prin care ofertantul câștigător 

este anunțat cu privire la acceptarea ofertei sale și prin care este invitat să incheie contractul de achiziție 

publică în termenul prevazut de lege. 

 

Comunicarea rezultatului procedurii – este notificarea prin care ofertanților necâștigători li 

se aduc la cunoștință motivele pentru care ofertele lor nu au fost declarate câștigătoare. 

 

Contractul de achiziție publică – reprezinta contractul încheiat între instituție și ofertantul 

desemnat câștigător al procedurii de achiziție publică, având ca obiect furnizarea de produse, prestarea 

de servicii sau execuția de lucrări. Acte adiționale - reprezintă actele prin care se modifică anumite 

clauze din contractul de achiziție publică. 

 

Anunțul de atribuire – este anunțul prin care instituția aduce la cunoștința persoanelor 

interesate rezultatul procedurii de atribuire. 
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Document constatator – este documentul care conține informațtii referitoare la modul de 

îndeplinirea a obligațiilor contractuale de către ofertantul câștigător. 

 

Documente specifice CNSC (dacă este cazul) : documente legate de o eventuală contestare a 

procedurilor de achiziție. De exemplu : contestația formulată, punctul de vedere al autorității 

contractante cu privire la contestația formulată, decizia CNSC, etc. 

 

8.2.3. Circuitul documentelor 

- Referatul de necesitate se întocmește de către conducatorii compartimentelor, se aprobă de 

către Primar și se centralizeaza la persoana responsabilă în vederea elaborării pe baza lor a 

Programului Anual al Achizițiilor Publice. 

- Strategia de contractare se întocmește de către persoana responsabilă, cu spijinul tuturor 

compartimentelor din cadrul instituției, se aprobă de către Primar, se arhivează de către 

persoana responsabilă. 

- Documentația de atribuire se elaborează de persoana responsabilă, se aprobă de către 

Primar, se transmite operatorilor economii prin publicarea în SEAP și se arhivează la dosarul 

achiziției de către persoana responsabilă. 

- Anunțul de participare se publică în SEAP - persoana responsabilă cu introducerea datelor 

în SEAP, completând formularul on-line disponibil pe site-ul www.e-licitatii.ro. 

- Documente privind comisia de evaluare a ofertelor - Referatul privind emiterea 

dispoziției de constituire a comisiei de evaluare se întocmește de către secretar, se aprobă de 

către Primar care va emite și dispoziția de numire a comisiei de evaluare. Cele două 

documente se arhivează la dosarul achiziției de către persoana responsabilă. 

- Solicitarea de clarificări se formulează de către operatorii economici, se înregistreaza la 

secretariat și se transmite persoanei responsabile în vederea soluționării acesteia, și ulterioar 

a arhivării la dosarul achiziției. 

- Răspuns la solicitarea de clarificări se redactează de către persoana responsabilă, se 

semnează de către Primar, se comunica operatorilor economici prin publicarea în SEAP de 

către persoana responsabilă și se arhivează la dosarul achiziției. 
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- Declarația de confidențialitate și imparțialitate se completeaza de membrii comisiei de 

evaluare și când este cazul și de către observatorii UCVAP și se atașează dosarului achiziției 

publice. 

- Procesul verbal al ședinței de deschidere a ofertelor – se întocmește și se semnează de 

către membrii comisiei de evaluare și de reprezentanții ofertanților, se transmite tuturor 

operatorilor economici participanți la procedura de atribuire și se arhivează la dosarul 

achiziției de către persoana responsabilă. 

- Solicitare de clarificări sau de îndreptare a erorilor aritmetice - se întocmește și se 

semnează de comisia de evaluare, se comunica ofertantului respectiv și se atașează dosarului 

achiziției publice de către persoana responsabilă. 

- Procesul verbal de evaluare a ofertelor - se întocmește și se semnează de către membrii 

comisiei de evaluare și se atașeaza dosarului achiziției publice de către persoana 

responsabilă. 

- Raportul procedurii de atribuire se întocmește și se semnează de către membrii comisiei 

de evaluare, se aprobă de către Primar și se atașează dosarului achiziției publice de către 

persoana responsabilă. 

- Comunicarea acceptarii ofertei câștigătoare se redactează de către persoana responsabilă, 

se semnează de către Primar, se transmite prin fax / telex / email, cu confirmare de primire, 

ofertantului desemnat câștigător și se atașează dosarului achiziției publice de către persoana 

responsabilă. 

- Comunicarea rezultatului procedurii – se redactează de către persoana responsabilă, se 

semnează de către Primar, se transmite prin fax / telex / email, cu confirmare de primire 

ofertanților necâștigători și se atașează dosarului achiziției publice de către persoana 

responsabilă. 

- Contractul de achiziție se redactează de către persoana responsabilă, se semnează de către 

Primar, Responsabil achiziții publice și consilierul juridic / secretar / compartiment 

contabilitate / buget / finanțe, precum și de reprezentantul ofertantului, în doua exemplare, 

un exemplar rămânând la dosarul achiziției, iar celalalt revenindu-i ofertantului contractant. 

- Anunțul de atribuire se publică în SEAP, de către persoana responsabilă cu introducerea 

datelor în SEAP, completand formularul on-line disponibil pe site-ul www.e-licitatii.ro. 
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- Certificat constatator se întocmește de către persoana responsabilă, se semnează de către 

Primar, și se transmite contractantului. 

 

 

8.3. Resurse necesare 

8.3.1. Resurse materiale : telecomunicații, calculatoare, internet, birotică, consumabile; 

8.3.2. Resurse umane : conform organigramei şi statului de personal; 

8.3.3. Resurse financiare : prevederile bugetare ale sumelor necesare. 

 

 

8.4 Modul de lucru 

8.4.1. Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 

Desfășurarea procedurii simplificate presupune derularea următoarelor activități :   

1. Realizarea strategiei de contractare de către persoanele cu atribuții în acest sens, și apoi 

aprobarea acestora de persoanele abilitate.   

2. Elaborarea și aprobarea Documentației de atribuire, care conține caietul de sarcini, 

specificațiile tehnice, fișa de date a achiziției, proiectul de contract; 

3. Publicarea Anunțului de participare și a documentației de atribuire în SEAP prin 

completarea formularul on-line disponibil pe site-ul www.e-licitatie.ro. 

4. Primirea solicitărilor de clarificări, urmată de transmiterea răspunsurilor la solicitările de 

clarificări; 

5. Activități specifice comisie de evaluare a ofertelor (desemnarea comisiei de evaluare a 

ofertelor, deschiderea ofertelor la data, ora și locul indicate în anunțul de participare, 

întocmirea procesului verbal al ședinței de deschidere a ofertelor, comunicarea acestuia, 

evaluarea ofertelor, elaborarea raportul procedurii de atribuire, comunicarea rezultatului 

procedurii (ofertei câștigătoare / ofertanți necâștigători); 

6. Activități legate de proceduri specifice CNSC (dacă este cazul); 

7. Încheierea contractului de achiziție publică. 

8. Publicarea anunțului de atribuire / anunțului de anulare a procedurii. 
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Aspecte aplicabile procedurii simplificate 

Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura simplificată în situația în care valoarea 

estimată a achiziției publice este mai mică decât următoarele valori : 

a) 23.227.215 lei, pentru contractele de achiziție publică/acordurile - cadru de lucrări; 

b) 600.129 lei, pentru contractele de achiziție publică/acordurile - cadru de produse și de 

servicii; 

c) 929.089 lei, pentru contractele de achiziţii publice/acordurile - cadru de produse şi de 

servicii atribuite de autorităţile contractante locale, aşa cum sunt acestea definite la art. 

23 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi de cele aflate în subordinea acestora; 

d) 3.334.050 lei, pentru contractele de achiziție publică/acordurile - cadru de servicii care 

au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2. 

 

 Procedura simplificată se inițiază prin publicarea în SEAP a unui anunț de participare 

simplificat, însoțit de documentația de atribuire aferentă. 

 

Anunțul de participare simplificat conține următoarele informații:  

a) denumirea, adresa, numărul de telefon și de fax, adresa de e-mail ale autorității 

contractante; 

b) tipul de contract și, dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie încheiat un acord 

- cadru; 

c) denumirea produselor/serviciilor/lucrărilor care urmează să fie furnizate / prestate / 

executate și codul / codurile CPV; 

d) valoarea estimată; 

e) cantitatea de produse care trebuie furnizată, dacă este cazul; 

f) sursa de finanțare; 

g) termenul - limită de primire a ofertelor; 

h) adresa la care se transmit ofertele; 

i) limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele; 
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j) perioada de timp în care ofertantul trebuie să își mențină oferta valabilă;  

k) criteriul de atribuire a contractului de achiziție publică/ acordului - cadru.  

 

Autoritatea contractantă are obligația de a stabili perioada de depunere a ofertelor în funcție de 

complexitatea contractului de achiziție publică/acordului - cadru și de cerințele specifice, astfel încât 

operatorii economici interesați să beneficieze de un interval de timp adecvat și suficient pentru 

elaborarea ofertelor și pentru pregătirea documentelor de calificare și selecție, dacă sunt solicitate prin 

documentele achiziției. 

 

Autoritatea contractantă poate decide desfășurarea procedurii simplificate:  

a) fie într-o etapă; 

b) fie în mai multe etape care presupun atât selecția candidaților, cât și negocierea și 

evaluarea ofertelor.  

 

Perioada minimă între data transmiterii anunțului de participare la procedura simplificată și data 

- limită de depunere a ofertelor este de cel puțin:  

a) 10 zile, în cazul în care se are în vedere atribuirea unui contract de achiziție publică de 

servicii sau produse; 

b) 6 zile, în cazul în care se are în vedere atribuirea unui contract de achiziție publică de 

produse de complexitate redusă; 

c) 15 zile, în cazul în care se are în vedere atribuirea unui contract de achiziție publică de 

lucrări.  

 

Dacă autoritatea contractantă decide organizarea unei etape de negociere a ofertelor, acest aspect 

îl precizează în anunțul de participare simplificat. În acest caz, autoritatea contractantă are obligația de 

a transmite anunțul de participare simplificat, spre publicare în SEAP, cu cel puțin 10 zile înainte de 

data - limită pentru depunerea solicitărilor de participare. În cazul în care se are în vedere atribuirea 

unui contract de achiziție publică de produse de complexitate redusă, perioada minimă este de cel puțin 

6 zile. 
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În cazul în care o situație de urgență, demonstrată în mod corespunzător de către autoritatea 

contractantă, autoritatea contractantă poate stabili o perioadă redusă pentru depunerea solicitărilor de 

participare/ofertelor, care nu poate fi mai mică de 6 zile de la data transmiterii spre publicare a anunțului 

de participare, respectiv transmiterii invitației de participare, în cazul atribuirii unui contract de achiziție 

publică de servicii sau produse, respectiv de 9 zile, în cazul unui contract de achiziție publică de lucrări. 

 Dacă autoritatea contractantă decide să solicite criterii de calificare și selecție, aceasta poate 

solicita doar cerințe privind:  

a) motive de excludere; 

b) capacitatea de exercitare a activității profesionale; 

c) experiența similară.  

 

Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind documentația de 

atribuire. Autoritatea contractantă are obligația de a răspunde, în mod clar, complet și fără ambiguități, 

cât mai repede posibil, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depășească, de 

regulă, trei zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic. 

Autoritatea contractantă are obligația de a publica în SEAP răspunsul la solicitările de clarificări fără a 

dezvălui identitatea solicitanților. Prin publicarea unei anunț de tip erată în SEAP se poate prelungi de 

depunere a ofertelor, în cazul în care răspunsul la solicitările de clarificări modifică documentația de 

atribuire. 

 

În urma finalizării procedurii simplificate, autoritatea contractantă are obligația de a publica în 

SEAP un anunț de atribuire în termen de 15 zile de la data încheierii contractului de achiziție 

publică/acordului - cadru, precum și orice modificare a contractului/acordului - cadru.   

 

8.4.2. Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 

I. Strategia de contractare 

Strategia de contractare este un document suport pentru documentația de atribuire, care se 

încarcă integral în SEAP, împreună cu aceasta și cu celelalte documente-suport. Prin intermediul 

strategiei de contractare se documentează deciziile din etapa de planificare/pregătire a unui achiziție, și 

conține : 
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1. Date privind autoritatea contractantă – se va preciza denumirea, datele sale de contact și tipul 

autorității, avându-se în vedere informațiile ce se completează în Fișa de date la Secțiunile 

I.1 și I.4.; 

2. Obiectul achiziției - autoritatea contractantă va avea în vedere informațiile ce se completează 

în Fișa de date la Secțiunile: II.1.1) Titlu, II.1.2) Cod CPV principal - Cod CPV suplimentar, 

II.1.4) Descriere succintă, II.2.4) Descrierea achiziției publice; 

3. Modalitatea de atribuire - autoritatea contractantă va include toate  elementele ce contribuie 

la justificarea informațiilor ce se completează în Fișa de date la Secțiunea IV - Procedură. 

4. Determinarea și justificarea valorii estimate – se va avea în vedere detalierea modului de 

calcul și justificarea valorilor estimate ce se completează în Fișa de date la Secțiunile: II.1.5 

Valoarea totală estimate și / sau II.2.6 Valoarea estimată (pentru loturi – pe fiecare lot); 

5. Alegerea și justificarea procedurii de atribuire – informații care vor justifica cu 

preponderență informațiile ce se completează în Fișa de date la Secțiunea IV – Procedură 

IV.1.1) Tipul Procedurii; IV.1.3) Informații privind acordul-cadru sau un sistem dinamic de 

achiziție; Secțiunea IV.1.6) Informații despre licitația electronica; Secțiunea II.7) Durata 

contractului, acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziție; II.1.6) Informații privind 

loturile, reducerea termenelor, etc.; 

6. Alegerea și justificarea criteriilor de calificare privind capacitatea și, după caz, criteriile de 

selecție -  justificarea informațiilor ce se completează în Fișa de date la Secțiunile:  III.1.1 

Capacitatea de exercitare a activității profesionale, inclusiv cerințele privind înscrierea în 

registrele profesionale sau comerciale; Secțiunea III.1.2 Situația economică și financiară; 

Secțiunea III.1.3 Capacitatea tehnică și profesională; 

7. Alegerea și justificarea criteriului de atribuire și, după caz, a factorilor de evaluare utilizați 

- justificarea informațiilor ce se completează în Fișa de date la Secțiunea II.2.5 Criterii de 

atribuire (prețul cel mai scăzut; costul cel mai scăzut; cel mai bun raport calitate-preț; cel 

mai bun raport calitate-cost); 

8. Modalitatea de achiziție - se vor justifica, dacă este cazul, informațiile ce se completează la 

Secțiunea I.2 Achiziție Comună.  

9. Contractul se va avea în vedere, următoarele aspect : 
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a. Tipul contractului - informațiile ce se completează la Secțiunea II.1.3) Tipul 

contractului (livrări de produse, prestări de servicii, lucrări); 

b. Riscuri care pot apare în derularea contractului ( lipsa monitorizării efective din 

punct de vedere cost - calitate ± durată de execuție a contractului; schimbări 

substanțiale în condițiile contractuale pentru a permite mai mult timp de execuție și 

prețuri mai mari pentru contractant; acceptarea schimbării specificațiilor contractuale 

sub nivelul standardelor impuse prin documentație; plata cu întârziere a facturilor, 

amânarea plăților pentru a fi revizuite prețurile în scopul creșterii valorii contractelor; 

plăți temporare în avans fără temei; facturarea în fals a unor cantități nerealizate; 

etc.); 

c. Modalitatea de implementare a contractului - se vor justifica informațiile ce se 

completează în Fișa de date la Secțiunea III.2) Condiții referitoare la contract. 

(III.2.1) Informații privind o anumită profesie; III.2.2) Condiții de executare a 

contractului; III.2.3) Informații privind personalul responsabil cu executarea 

contractului; III.2.4) Garanția de bună execuție; III.2.5) Ajustarea prețului 

contractului. 

d. Modalități de plată și penalități 

10. Alte justificări - autoritatea contractantă va avea în vedere să precizeze orice alte elemente 

relevante pentru realizarea achiziției, cum ar fi, fără a se limita la:precizarea fondurilor 

bugetare disponibile, eventual cu încadrarea in capitole bugetare a achiziției, informații 

privind posibilitatea disponibilizării de fonduri) pentru îndeplinirea necesității 

autorității/entității contractante, etc.  

 

II. Elaborarea documentației de atribuire   

 Înainte de inițierea procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are dreptul de a organiza 

consultări ale pieței în vederea pregătirii achiziției, prin raportare la obiectul contractului de achiziție 

publică, și pentru a informa operatorii economici cu privire la planurile de achiziție și cerințele avute în 

vedere în legătură cu acestea, făcând cunoscut acest lucru prin intermediul SEAP, precum și prin orice 

alte mijloace. Autoritatea contractantă are dreptul de a utiliza sau implementa opiniile, sugestiile sau 

recomandările primite în cadrul consultărilor pentru pregătirea achiziției și pentru organizarea și 
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desfășurarea procedurii de atribuire, cu condiția ca utilizarea sau implementarea acestor opinii, sugestii 

sau recomandări să nu aibă ca efect denaturarea concurenței și/sau încălcarea principiilor 

nediscriminării și transparenței. 

 

Autoritatea contractantă are obligația de a elabora documentația de atribuire care conține toate 

informațiile necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completă, corectă și precisă 

cu privire la cerințele achiziției, obiectul contractului și modul de desfășurare a procedurii de atribuire. 

Documentația de atribuire conține orice cerință, criteriu, regulă și alte informații necesare pentru a 

asigura ofertantului/candidatului o informare completă, corectă și explicită cu privire la modul de 

aplicare a procedurii de atribuire. 

 

Documentația de atribuire este alcătuită din următoarele:  

a) fișa de date a achiziției; 

b) caietul de sarcini sau documentul descriptiv, acesta din urmă fiind aplicabil în cazul 

procedurilor de dialog competitiv, de negociere sau de parteneriat pentru inovare; 

c) proiectul de contract conținând clauzele contractuale obligatorii; 

d) formulare și modele de documente.  

 

Fișa de date trebuie să conțină cel puțin informații generale standard, însoțite de formalitățile ce 

trebuie îndeplinite în legătură cu procedura de atribuire în cauză, particularizate în funcție de contextul 

în care se încadrează achiziția, aspectele/cerințele care pot face obiectul DUAE, criteriile de calificare 

și selecție, dacă este cazul, 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. 

Autoritatea contractantă poate iniția aplicarea procedurii de atribuire numai după ce au fost 

elaborate și aprobate documentația de atribuire și documentele suport. Autoritatea contractantă are 

obligația de a transmite spre publicare în SEAP, în zilele lucrătoare, documentația de atribuire împreună 

cu documentele - suport. 

 Documentele - suport conțin:  
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a) declarația privind persoanele ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante, 

respectiv cele cu putere de reprezentare din partea furnizorilor de servicii auxiliare 

achiziției, precum și datele de identificare ale acestora; Prin datele de identificare ale 

persoanelor ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante, care se regăsesc 

în declarația prevăzută la alin. (5), se înțeleg: numele și prenumele, data și locul nașterii, 

domiciliul actual, codul numeric personal, funcția pe care o deține în cadrul autorității 

contractante prin raportare la implicarea în procesul de achiziție publică. 

b) strategia de contractare. 

 

Caietul de sarcini reprezintă punctul de pornire al elaborării documentaţiei de atribuire, şi 

cuprinde descrierea obiectivă a produselor / serviciilor sau lucrărilor ce urmează a fi achiziţionate prin 

proiectul respectiv. Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţiile tehnice. Specificaţiile 

tehnice sunt, în general, acele cerinţe, prescripţii sau caracteristici tehnice cu ajutorul cărora sunt 

descrise produsele, serviciile sau lucrările. Atunci când este posibil, specificaţiile tehnice se definesc în 

aşa fel încât să corespundă necesităţilor sau exigenţelor oricărui utilizator, inclusiv ale persoanelor cu 

dizabilităţi. Specificațiile tehnice sunt definite prin :  

a) fie prin referire, de regulă în următoarea ordine de prioritate, la standarde naționale care 

adoptă standarde europene, la omologări tehnice europene, la standarde internaționale 

sau la alte referințe de natură tehnică elaborate de organisme de standardizare europene; 

în cazul în care acestea nu există, atunci specificațiile tehnice se definesc prin referire la 

alte standarde, omologări sau reglementări tehnice naționale privind utilizarea 

produselor sau proiectarea, calculul și execuția lucrărilor. Orice astfel de referire trebuie 

să fie însoțită de mențiunea sau echivalent; 

b) fie prin precizarea performanțelor și/sau cerințelor funcționale solicitate, care trebuie să 

fie suficient de precis descrise încât să permită ofertanților să determine obiectul 

contractului de achiziție publică, iar autorității contractante să atribuie contractul 

respectiv; 

c) fie atât prin precizarea performanțelor și/sau cerințelor funcționale solicitate, astfel cum 

sunt acestea prevăzute la lit. b), cât și prin referirea la standardele, omologările tehnice, 
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specificațiile tehnice comune, prevăzute la lit. a), ca mijloc de prezumție a conformității 

cu nivelul de performanță și cu cerințele funcționale respective; 

d) fie prin precizarea performanțelor și/sau cerințelor funcționale solicitate, astfel cum sunt 

acestea prevăzute la lit. b), pentru anumite caracteristici, și prin referirea la standardele 

sau omologările tehnice, prevăzute la lit. a), pentru alte caracteristici. 

 

Criteriile privind capacitatea și cerințele minime solicitate pentru îndeplinirea acestora, 

împreună cu mijloacele de probă corespunzătoare, sunt prevăzute în anunțul de participare. În cadrul 

procedurii de atribuire se aplică numai criterii de calificare și selecție referitoare la:  

a) motive de excludere a candidatului/ofertantului; 

b) capacitatea candidatului/ofertantului, respectiv : 

1. capacitatea de exercitare a activității profesionale; 

2. situația economică și financiară; 

3. capacitatea tehnică și profesională. 

 

Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziție 

publică/acordului - cadru orice operator economic cu privire la care a stabilit, în urma analizei 

informațiilor și documentelor prezentate de acesta, sau a luat cunoștință în orice alt mod că a fost 

condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru comiterea uneia dintre 

următoarele infracțiuni:  

a) constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 

privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile 

corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost 

condamnat; 

b) infracțiuni de corupție, prevăzute de art. 289 - 294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările 

și completările ulterioare, și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție prevăzute de art. 

10 - 13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de 

corupție, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale 

legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 
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c) infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 - 185 

din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile 

corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost 

condamnat; 

d) acte de terorism, prevăzute de art. 32 - 35 și art. 37 - 38 din Legea nr. 535/2004 privind 

prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau de 

dispozițiile corespunzătoare ale legislației 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 și 

sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și 

combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanțarea 

terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările și completările 

ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care 

respectivul operator economic a fost condamnat; 

f) traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209 - 217 din Legea nr. 

286/2009, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale 

legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale 

Comunităților Europene din 27 noiembrie 1995. 

 

 Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire orice operator economic despre care 

are cunoștință că și-a încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul 

general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau decizie 

administrativă având caracter definitiv și obligatoriu în conformitate cu legea statului în care respectivul 

operator economic este înființat. 

 

Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziție 

publică/acordului - cadru orice operator economic care se află în oricare dintre următoarele situații:  

a) a încălcat obligațiile stabilite (obligații reglementările obligatorii în domeniile mediului, 

social și al relațiilor de muncă), iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin 
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orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităților competente prin care se 

constată încălcarea acestor obligații; 

b) se află în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea 

activității; 

c) a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuție integritatea, iar autoritatea 

contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o 

decizie a unei instanțe judecătorești sau a unei autorități administrative; 

d) autoritatea contractantă are suficiente indicii rezonabile/informații concrete pentru a 

considera că operatorul economic a încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează 

denaturarea concurenței în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; 

e) se află într-o situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză, 

iar această situație nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puțin severe; 

f) participarea anterioară a operatorului economic la pregătirea procedurii de atribuire a condus 

la o distorsionare a concurenței, iar această situație nu poate fi remediată prin alte măsuri 

mai puțin severe; 

g) operatorul economic și-a încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce-i reveneau 

în cadrul unui contract de achiziții publice, al unui contract de achiziții 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 sancțiuni comparabile; 

h) operatorul economic s-a făcut vinovat de declarații false în conținutul informațiilor transmise 

la solicitarea autorității contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau 

al îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție, nu a prezentat aceste informații sau nu este 

în măsură să prezinte documentele justificative solicitate; 

i) operatorul economic a încercat să influențeze în mod nelegal procesul decizional al 

autorității contractante, să obțină informații confidențiale care i-ar putea conferi avantaje 

nejustificate în cadrul procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijență informații eronate 

care pot avea o influență semnificativă asupra deciziilor autorității contractante privind 

excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia 

sau atribuirea contractului de achiziție publică/acordului - cadru către respectivul operator 

economic. 
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 Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita oricărui operator economic să prezinte 

documente relevante care să dovedească forma de înregistrare și, după caz, de atestare ori apartenență 

din punct de vedere profesional, în conformitate cu cerințele legale din țara în care este stabilit 

operatorul economic. Acest aspect se aplică și subcontracanților propuși. 

 

Autoritatea contractantă are dreptul de a stabili prin documentația de atribuire cerințe privind 

situația economică și financiară care sunt necesare și adecvate pentru a se asigura că operatorii 

economici dispun de capacitatea economică și financiară necesară pentru a executa contractul de 

achiziție publică/acordul - cadru și pentru a fi protejată față de un eventual risc de neîndeplinire 

corespunzătoare a contractului. Cerințele privind situația economică și financiară stabilite de autoritatea 

contractantă pot viza elemente cum ar fi:  

a) un anumit nivel minim al cifrei de afaceri anuale, inclusiv o anumită cifră de afaceri minimă 

în domeniul obiectului contractului de achiziţie publică/acordului - cadru; cifra de afaceri 

minimă anuală impusă operatorilor economici nu trebuie să depăşească de două ori valoarea 

estimată a contractului de achiziţie publică sau, după caz, la valoarea maximă anticipată a 

contractelor subsecvente ce urmează să se execute în acelaşi timp sau, dacă aceasta nu este 

cunoscută, la valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent;  

b) anumite niveluri ale altor indicatori economico - financiari relevanţi, precum nivelul de 

lichiditate anuală; 

c) un nivel corespunzător al asigurării de risc profesional. 

 Autoritatea contractantă are dreptul de a stabili prin documentele achiziției cerințe privind 

capacitatea tehnică și profesională care sunt necesare și adecvate pentru a se asigura că operatorii 

economici dețin resursele umane și tehnice și experiența necesare pentru a executa contractul de 

achiziție publică/acordul - cadru la un standard de calitate corespunzător. 

 

Operatorul economic face dovada îndeplinirii cerințelor privind capacitatea tehnică și 

profesională prin prezentarea, după caz, a unora sau mai multora dintre următoarele informații și 

documente:  
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a) o listă a lucrărilor realizate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 5 ani, însoțită 

de certificate de bună execuție pentru lucrările cele mai importante; atunci când este necesar 

în scopul asigurării unui nivel corespunzător de concurență, autoritatea contractantă poate 

stabili că sunt luate în considerare lucrări relevante realizate cu mai mult de 5 ani în urmă; 

b) lista principalelor livrări de produse efectuate sau a principalelor servicii prestate în cursul 

unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor și a 

beneficiarilor publici sau privați; atunci când este necesar în scopul asigurării unui nivel 

corespunzător de concurență, autoritatea contractantă poate stabili că sunt luate în 

considerare livrări de produse relevante efectuate sau servicii relevante prestate cu mai mult 

de 3 ani în urmă; 

c) indicarea tehnicienilor sau a organismelor tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte 

din organizația operatorului economic, în special a celor care răspund de controlul calității 

și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, a celor aflați la dispoziția 

contractantului în vederea executării lucrărilor; 

d) descrierea facilităților tehnice și a măsurilor utilizate de operatorul economic în vederea 

asigurării calității și a facilităților sale de studiu și de cercetare; 

e) precizarea sistemelor de management și de trasabilitate din cadrul lanțului de aprovizionare 

pe care operatorul economic le va putea aplica pe parcursul executării contractului; 

f) în cazul în care produsele sau serviciile care urmează să fie furnizate sunt complexe sau, cu 

caracter excepțional, sunt destinate unui scop special, rezultatele unui control efectuat de 

autoritatea contractantă sau, în numele acesteia, de un organism oficial competent din țara 

în care este stabilit operatorul economic, sub rezerva acordului respectivului organism, care 

vizează capacitățile de producție ale operatorului economic care furnizează produsele sau 

capacitatea tehnică a operatorului economic care prestează serviciile și, dacă este necesar, 

facilitățile de studiu și de cercetare care sunt la dispoziția acestuia și măsurile de control al 

calității pe care acesta urmează să le aplice; 

g) calificările educaționale și profesionale ale operatorului economic care prestează servicii ori 

execută lucrări sau ale personalului de conducere al operatorului economic, dacă acestea nu 

constituie factori de evaluare; 
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h) precizarea măsurilor de management de mediu pe care operatorul economic le va putea 

aplica pe parcursul executării contractului; 

i) o declarație cu privire la numărul mediu anual de personal al operatorului economic care 

prestează servicii ori execută lucrări și numărul personalului de conducere din ultimii 3 ani; 

j) o declarație cu privire la utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice la dispoziția 

operatorului economic care prestează servicii ori execută lucrări pentru executarea 

contractului; 

k) precizarea părții/părților din contract pe care operatorul economic intenționează să o/le 

subcontracteze;  

l) eșantioane, descrieri sau fotografii ale produselor care urmează a fi livrate, a căror 

autenticitate trebuie certificată la solicitarea autorității contractante; 

m) certificate emise de institute oficiale responsabile cu controlul calității sau organisme cu 

competențe recunoscute, care atestă conformitatea produselor care urmează a fi livrate, 

identificată în mod clar prin trimitere la specificații tehnice sau standarde. 

 

Criteriile privind capacitatea și cerințele minime solicitate pentru îndeplinirea acestora, 

împreună cu mijloacele de probă corespunzătoare, trebuies stipulate în anunțul de participare. 

 

 Autoritatea contractantă atribuie contractul de achiziție publică/acordul - cadru ofertantului care 

a depus oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic. Determinarea ofertei celei mai 

avantajoase din punct de vedere economic în conformitate cu dispozițiile alin. (2), autoritatea 

contractantă are dreptul de a aplica unul dintre următoarele criterii de atribuire:  

a) prețul cel mai scăzut; 

b) costul cel mai scăzut; 

c) cel mai bun raport calitate - preț; 

d) cel mai bun raport calitate - cost.  

 Autoritatea contractantă precizează în documentele achiziției ponderea relativă pe care o acordă 

fiecărui factor de evaluare ce va fi aplicat pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct 

de vedere economic, cu excepția cazului în care oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere 

economic este determinată prin aplicarea criteriului prețului cel mai scăzut. 
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 Factorii de evaluare a ofertelor, precum și algoritmul de punctare 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 ofertanți. 

 

Pentru fiecare factor de evaluare autoritatea contractantă are obligația de a stabili o pondere care 

să reflecte în mod corect:  

a) importanța caracteristicii tehnice/funcționale considerate a reprezenta un avantaj calitativ, 

de mediu și/sau social ce poate fi punctat; sau 

b) cuantumul valoric al avantajelor de natură financiară pe care ofertanții le pot oferi prin 

asumarea unor angajamente suplimentare în raport cu cerințele minime prevăzute în caietul 

de sarcini sau documentul descriptiv. 

 

Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ofertanților constituirea garanției de participare. 

Fișa de date a achiziției trebuie să conțină următoarele informații privind constituirea garanției de 

participare:  

a) valoarea, ce nu poate depăși 2% din valoarea estimată a contractului de achiziție publică sau 

în cazul acordului - cadru din valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent, fără a 

se lua în calcul valoarea pentru diverse și neprevăzute, dacă este cazul; 

b) perioada de valabilitate care va fi cel puțin egală cu perioada minimă de valabilitate a ofertei, 

astfel cum a fost solicitată prin documentația de atribuire. 

 

 Autoritatea contractantă stabilește valoarea garanției de bună execuție prin raportare la 

complexitatea contractului de achiziție publică/contractului subsecvent care urmează a fi executat, care 

însă nu trebuie să depășească 10% din prețul contractului, fără TVA. 

 

 După analizarea tuturor acestor aspecte expuse mai sus, persoana responsabilă completează Fişa 

de date a achiziţiei, stabileşte formularele şi modelele şi redactează proiectul de contract ce va finaliza 

procedura. După definitivarea elaborării documentaţiei de atribuire, aceasta se înregistrează la 

secretariatul instituţiei, după care se supune aprobării Primarului.  
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 ANAP evaluează, înainte de transmiterea spre publicare a anunțului de participare/simplificat/de 

concurs, conformitatea cu legislația aplicabilă în domeniul achizițiilor publice a documentațiilor de 

atribuire aferente contractelor de achiziție publică/acordurilor - cadru, care intră sub incidența 

prevederilor Legii, cu excepția caietului de sarcini sau a documentației descriptive. Procesul de evaluare 

se realizează în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii documentației în SEAP, în urma căruia 

ANAP:  

a) emite autorității contractante acceptul în vederea inițierii procedurii de atribuire; sau 

b) informează autoritatea contractantă asupra neconformităților constatate la nivelul 

documentației de atribuire și a motivului pentru care acestea nu sunt în concordanță cu 

prevederile legale privind achizițiile publice. 

 

III. Publicarea anunţurilor 

 Autoritatea contractantă are obligația de a transmite spre publicare a anunțurilor de intenție, 

anunțurilor/ invitațiilor de participare și anunțurilor de atribuire, către operatorul SEAP, utilizând în 

acest sens numai mijloace electronice.  

 

 Anunţul de participare se publică, prin grija persoanei responsabile, în SEAP/JOUE, în funcţie 

de procedura selectată şi de valoarea estimată a achiziţiei. 

 

Publicarea anunțului de participare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie în 

toate situațiile în care valoarea estimată a contractului de achiziție publică/acordului - cadru este mai 

mare sau egală cu pragurile valorice prevăzute de lege.  

 

IV. Punerea la dispozitie a documentaţiei de atribuire 

 Autoritatea contractantă asigură prin mijloace electronice, prin intermediul SEAP, accesul 

direct, complet, nerestricționat și gratui atl operatorilor economici la documentele achiziției începând 

cu data publicării anunțului de participare. Se prevede în cuprinsul anunțului de participare adresa de 

internet la care sunt disponibile documentele achiziției.  
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 În cazul în care autoritatea contractantă nu poate asigura prin mijloace electronice accesul direct, 

complet, nerestricționat și gratuit la anumite documente ale achiziției, iar autoritatea contractantă se află 

în una dintre situațiile prevăzute de normele metodologice de aplicare a legii, în care este permisă 

folosirea altor mijloace de comunicare decât cele electronice, autoritatea contractantă indică în anunțul 

de participare modalitatea prin care asigură accesul operatorilor economici la documentele achiziției. 

 

 Punerea la dispoziția operatorilor economici a documentației de atribuire de regulă o constituie, 

postarea în SEAP a acesteia, asigurându-se astfel accesul direct, nerestricționat și deplin la conținutul 

documentației.  

  

 Prin excepţie în situaţia în care ataşarea documentaţiei de atribuire în SEAP nu este posibilă din 

motive tehnice, autoritatea contractantă are obligaţia de a pune la dispoziţia oricărui operator economic 

care a înaintat o solicitare în acest sens sau, după caz, căruia i s-a transmis o invitaţie de participare a 

unui exemplar din documentaţia de atribuire, pe suport hârtie ori pe suport magnetic. În acest caz 

autoritatea contractantă are obligaţia de asigura obţinerea gratuită a documentaţiei de atribuire pentru 

orice operator economic care o ridică direct de la sediul autorităţii contractante sau de la altă adresă 

indicată de acesta. În situația în care documentația este transmisă prin poştă, autoritatea contractantă are 

dreptul de a solicita operatorilor economici care vor să beneficieze de această facilitate o plată care nu 

trebuie să depăşească, însă costul aferent transmiterii documentaţiei respective. 

 

V. Primirea și răspunsul la solicitările de clarificări din partea operatorilor economici 

 În cazul în care operatorii economici consideră că o anumită informaţie cuprinsă în documentaţie 

nu este suficient de clară sau poate induce interpretări diferite, pot solicita clarificarea acesteia. 

Solicitările se transmit prin poştă/fax/e-mail, se înregistrează la secretariat şi se înmânează cu 

promptitudine persoanei responsabile. În scopul elaborării răspunsului, persoana responsabilă se poate 

consulta cu conducătorii compartimentelor care au propus specificaţiile tehnice. Răspunsul, aprobat de 

către Primar, se va posta in SEAP  prin grija persoanei responsabile astfel încât să fie accesibil tuturor 

operatorilor economici. 
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 În situatia în care atașarea documentației în SEAP nu este posibila din motive tehnice răspunsul 

la solicitarea de clarificări se va transmite către toţi operatorii economici care au obţinut un exemplar 

din documentaţia de atribuire şi/sau se va ataşa documentaţiei de atribuire pentru a fi transmis împreună 

cu aceasta operatorilor economici care solicită un exemplar din documentaţie după data elaborării 

răspunsului. 

  

 În măsura în care solicitările de clarificări sau informații suplimentare au fost adresate în timp 

util, răspunsul autorității contractante la aceste solicitări trebuie să fie transmis cu cel puțin 6 zile, 

respectiv 4 zile în situațiile de urgență demonstrate în mod corespunzător de autoritatea contractantă, 

înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor sau solicitărilor de participare. 

  

VI. Verificarea respectarii regulilor de participare și de evitare a conflictului de interese 

 Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are obligația de a lua toate 

măsurile necesare pentru a preveni, identifica și remedia situațiile de conflict de interese, în scopul 

evitării denaturării concurenței și al asigurării tratamentului egal pentru toți operatorii economici. 

 

 Prin conflict de interese se înțelege orice situație în care membrii personalului autorității 

contractante sau ai unui furnizor de servicii de achiziție care acționează în numele autorității 

contractante, care sunt implicați în desfășurarea procedurii de atribuire sau care pot influența 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 imparțialitatea ori independența lor în contextul 

procedurii de atribuire. 

  

 Reprezintă situații potențial generatoare de conflict de interese orice situații care ar putea duce 

la apariția unui conflict de interese, de exemplu :  

a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a 

persoanelor care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia 

dintre ofertanți/candidați, terți susținători sau subcontractanți propuși ori a persoanelor care 

fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia 

dintre ofertanți/candidați, terți susținători ori subcontractanți propuși; 
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b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei 

persoane care este soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care 

fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia 

dintre ofertanți/candidați, terți susținători ori subcontractanți propuși; 

c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei 

persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informații 

concrete că poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de 

altă natură, ori se află într-o altă situație de natură să îi afecteze independența și 

imparțialitatea pe parcursul procesului de evaluare; 

d) situația în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul 

propus/terțul susținător are drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de 

conducere sau de supervizare și/sau are acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt 

soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale 

cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante sau al furnizorului de 

servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire; 

e) situația în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate 

pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al 

doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul 

autorității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de 

atribuire.  

 

 În cazul în care autoritatea contractantă identifică o situație potențial generatoare de conflict de 

interese, aceasta are obligația de a întreprinde orice demersuri necesare pentru a stabili dacă situația 

respectivă reprezintă o situație de conflict de interese și de a prezenta candidatului/ofertantului aflat în 

respectiva situație o expunere a motivelor care, în opinia autorității contractante, sunt de natură să ducă 

la un conflict de interese. 

 

 Autoritatea contractantă adoptă măsurile necesare pentru eliminarea circumstanțelor care au 

generat conflictul de interese, dispunând măsuri cum ar fi înlocuirea persoanelor responsabile cu 

evaluarea ofertelor, atunci când le este afectată imparțialitatea, acolo unde este posibil, sau eliminarea 
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ofertantului/candidatului aflat în relație cu persoanele cu funcții de decizie din cadrul autorității 

contractante. 

  

VII. Primirea ofertelor 

 Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant 

sau candidat, individual ori în comun cu alți operatori economici, inclusiv în forme de asociere 

temporară constituite în scopul participării la procedura de atribuire, subcontractant propus sau terț 

susținător, în condițiile prevăzute de lege. 

 

Ofertantul depune oferta elaborată în conformitate cu informațiile și cerințele prevăzute în 

documentele achiziției, însoțită de documentele sau de documentul unic de achiziție european, după 

caz, care demonstrează îndeplinirea criteriilor de calificare stabilite de autoritatea contractantă. 

 

Autoritatea contractantă acceptă la momentul depunerii solicitărilor de participare sau ofertelor 

DUAE, constând într-o declarație pe propria răspundere actualizată, ca dovadă preliminară în locul 

certificatelor eliberate de către autoritățile publice sau de către terți care confirmă că operatorul 

economic în cauză îndeplinește următoarele condiții:  

a) nu se află în niciuna din situațiile de excludere; 

b) îndeplinește criteriile privind capacitatea, astfel cum au fost solicitate de autoritatea 

contractantă; 

c) dacă este cazul, îndeplinește criteriile de selecție stabilite de autoritatea contractantă în 

conformitate cu prevederile prezentei legi. 

 

Autoritatea contractantă are dreptul de a reduce cu 5 zile perioada pentru depunerea ofertelor,  

în cazul în care acceptă depunerea ofertelor prin mijloace electronice. 

 

 În cazul procedurilor desfășurate offline, până la data limită de depunere a ofertelor, prevăzută 

în documentaţia de atribuire, secretariatul instituţiei primeşte plicurile ce conţin ofertele şi înregistrează 

scrisorile de înaintare care le însoţesc, urmând a le transmite persoanei responsabile. 
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 În cazul procedurilor desfășurate online ofertele se depun în SEAP, până la data limită de 

depunere, sistemul informatic nemaipermițând depunerea după data setată ca fiind data limita de 

depunere a ofertelor. 

  

 Persoana responsabilă anunţă în timp util pe membrii comisiei de evaluare despre derularea 

procedurii de achiziţiei, precum şi data, ora şi locul unde va avea loc şedinţa de deschidere a ofertelor. 

 

VIII. Deschiderea ofertelor 

La data, ora şi locul anunţate în prealabil, se întruneşte comisia de evaluare, preşedintele acesteia 

fiind persoana responsabilă. Persoana responsabilă procedează la accesarea fișierelor în SEAP 

(procedura online) şi anunţă următoarele informaţii: 

- Denumirea ofertanţilor; 

- Modificările şi retragerile de oferte; 

- Documentele prezentate de ofertanţi; 

- Existenţa garanţiilor de participare, în cazul în care au fost solicitate; 

- Elementele principale ale propunerilor financiare. In cazul procedurilor online 

autoritatea contractantă are acces la propunerile financiare doar dupa momentul evaluarii 

ofertelor în SEAP prin introducerea numele ofertanților ale caror oferte sunt admisibile, 

precum și ale ofertanților ale căror oferte au fost declarate inacceptabile și neconforme; 

- Propuneri de oferte alternative, dacă este cazul. 

Procesul-verbal al şedinţei de deschidere, semnat de membrii comisiei de evaluare şi, dacă este 

cazul, de reprezentanţii ofertanţilor prezenţi la şedinţa de deschidere și se publică pe SEAP. 

 

 În cadrul ședinței de deschidere nu este permisă respingerea niciunei oferte, cu excepția celor 

care se încadrează într-una dintre următoarele situații:  

a. au fost depuse după data și ora - limită de depunere sau la o altă adresă decât cele stabilite 

în anunțul de participare; 

b. nu sunt însoțite de garanția de participare, în cuantumul, forma și având perioada de 

valabilitate solicitate în documentația de atribuire. 
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IX. Evaluarea ofertelor 

Pe durata procesului de evaluare, autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite 

candidaţilor/ofertanţilor rezultate parţiale, aferente fiecărei etape intermediare a acestui proces, 

respectiv rezultatul verificării candidaturilor/DUAE şi rezultatul evaluării ofertelor. 

 

Autoritatea contractantă stabileşte oferta câştigătoare într-un termen care să nu depăşească 

perioada de valabilitate a ofertelor stabilită prin documentele achiziţiei. Prin excepţie, în cazuri temeinic 

justificate, această perioadă se poate prelungi, aducându-se la cunoştinţa operatorilor economici 

implicaţi în procedură în termen de maximum două zile de la aprobarea de către conducătorul autorităţii 

contractante a deciziei de prelungire.  

 

 Autoritatea contractantă are obligația de a desemna, pentru atribuirea contractelor de achiziție 

publică/ acordurilor - cadru, persoane responsabile pentru evaluarea ofertelor și, după caz, a solicitărilor 

de participare, care se constituie într-o comisie de evaluare. 

 

Comisia de evaluare are următoare atribuții:  

a) deschiderea ofertelor și, după caz, a altor documente care însoțesc oferta; 

b) verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare de către ofertanți/candidați; 

c) realizarea selecției candidaților, dacă este cazul; 

d) desfășurarea dialogului cu operatorii economici, în cazul aplicării procedurii de dialog 

competitiv; 

e) desfășurarea negocierilor cu operatorii economici, în cazul aplicării procedurilor de 

negociere; 

f) verificarea conformității propunerilor tehnice ale ofertanților cu prevederile caietului de 

sarcini; 

g) evaluarea propunerilor tehnice ale ofertanților în conformitate cu criteriile de atribuire, 

dacă este cazul; 

h) verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertanți, inclusiv verificarea 

conformității cu propunerile tehnice, verificarea aritmetică, verificarea încadrării în 

fondurile care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică 
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respectiv, precum și, dacă este cazul, verificarea încadrării acelor oferte care are un preț 

sau cost aparent neobișnuit de scăzut în raport cu lucrările, produsele sau serviciile care 

constituie obiectul contractului de achiziție publică/acordului - cadru; 

i) elaborarea solicitărilor de clarificări și/sau completări necesare în vederea evaluării 

solicitărilor de participare și/sau ofertelor; 

j) stabilirea ofertelor inacceptabile și/sau neconforme și a motivelor care stau la baza 

încadrării acestora în fiecare din aceste categorii;  

k) stabilirea ofertelor admisibile; 

l) aplicarea criteriului de atribuire și a factorilor de evaluare, astfel cum a fost prevăzut în 

fișa de date a achiziției; 

m) stabilirea ofertei/ofertelor câștigătoare sau, după caz, formularea propunerii de anulare a 

procedurii;  

n) elaborarea proceselor - verbale aferente fiecărei ședințe, a rapoartelor intermediare 

aferente fiecărei etape în cazul procedurilor cu mai multe etape și a raportului procedurii 

de atribuire.  

 

Rapoartele intermediare și raportul procedurii de atribuire se înaintează de către președintele 

comisiei de evaluare conducătorului autorității contractante spre aprobare. În cazul în care nu aprobă 

raportul procedurii, conducătorul autorității contractante va motiva în scris decizia sa și poate, după caz:  

a) returna raportul, o singură dată, comisiei de evaluare spre corectare sau reevaluare 

parțială; 

b) solicita o reevaluare completă, caz în care o nouă comisie de evaluare va fi numită. 

 

 În cazul în care evaluarea solicitărilor de participare/ofertelor necesită o expertiză aprofundată 

în domeniul achizițiilor publice ori de natură tehnică, financiară, juridică și/sau privind aspectele 

contractuale specifice, autoritatea contractantă poate desemna, pe lângă comisia de evaluare, specialiști 

externi, numiți experți cooptați, care desfășoară activități independente sau care sunt puși la dispoziție 

de către furnizorii de servicii auxiliare achiziției. Experții cooptați pot fi desemnați încă de la începutul 

procesului de evaluare sau pe parcursul acestui proces, în funcție de problemele care ar putea impune 
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expertiza acestora, scop în care în cadrul deciziei de desemnare a experților cooptați se precizează 

atribuțiile și responsabilitățile specifice deținute pe parcursul procesului de evaluare. 

 Experții cooptați nu au drept de vot în cadrul comisiei de evaluare, însă în îndeplinirea 

atribuțiilor ce le revin potrivit legii și a mandatului primit în baza deciziei de desemnare, precum și a 

competențelor personale, aceștia procedează la întocmirea unor rapoarte de specialitate asupra cărora 

își exprimă punctul de vedere, pe baza propriei expertize pe care o dețin. Acesta este responsabil din 

punct de vedere profesional pentru acuratețea și realitatea informațiilor consemnate în cadrul raportului 

de specialitate. 

  Raportul de specialitate întocmit de expertul cooptat este destinat să faciliteze comisiei de 

evaluare adoptarea deciziilor în cadrul procesului de analiză a solicitărilor de participare/ofertelor și de 

stabilire a ofertei/ofertelor câștigătoare. Raportul de specialitate se atașează la raportul procedurii de 

atribuire și devine parte a dosarului achiziției publice. 

 

 În cazul în care, în cadrul documentației de atribuire, a fost prevăzută obligația îndeplinirii unor 

criterii de calificare și selecție, comisia de evaluare are obligația verificării modului de îndeplinire a 

acestora de către fiecare ofertant/candidat în parte prin analizarea conținutului DUAE. Comisia de 

evaluare are obligația solicitării documentelor doveditoare privind îndeplinirea criteriilor de calificare 

ofertantului clasat pe primul loc în urma aplicării criteriului de atribuire. 

  

 Eventualele neconcordanțe cu privire la îndeplinirea condițiilor de formă ale garanției de 

participare, inclusiv cele privind cuantumul și valabilitatea, se vor clarifica de către comisia de evaluare 

cu ofertanții în maximum 3 zile lucrătoare de la data - limită de depunere a ofertelor, sub sancțiunea 

respingerii ofertei ca inacceptabilă. 

  

  Comisia de evaluare are obligația de a analiza și de a verifica fiecare ofertă atât din punct de 

vedere al elementelor tehnice propuse, cât și din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le 

implică. Acestea trebuie să corespundă cerințelor minime prevăzute în caietul de sarcini sau în 

documentul descriptiv. 
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 Comisia de evaluare are obligația de a stabili care sunt clarificările și completările formale sau 

de confirmare, necesare pentru evaluarea fiecărei solicitări de participare/ oferte, precum și 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. Comunicarea transmisă către candidat/ 

ofertant trebuie să fie clară și să definească în mod explicit și suficient de detaliat în ce constă solicitarea 

comisiei de evaluare. 

 

 Dacă comisia de evaluare solicită unui candidat/ofertant clarificări și, după caz, completări ale 

documentelor prezentate de acesta în cadrul ofertei sau solicitării de participare, în cazul în care 

informațiile sau documentele prezentate de către operatorii economici sunt incomplete sau eronate sau 

în cazul în care lipsesc anumite documente, iar candidatul/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.  

 

 Dacă prin răspunsurile pe care le prezintă comisiei de evaluare, conținutul propunerii tehnice 

sau propunerii financiare se modifică, oferta sa va fi considerată neconformă. 

  

 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 prețului 

total al ofertei, indusă de aceste corectări, nu ar fi condus la modificarea clasamentului 

ofertanților participanți la procedura de atribuire.  

 

 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. O modificare a 

propunerii tehnice nu poate fi considerată o abatere tehnică minoră a ofertei inițiale în următoarele 

situații:  

a) cuantificarea teoretică în valoare monetară a respectivei abateri/omisiuni depășește 1% din 

prețul total al ofertei; 
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b) cuantificarea teoretică în valoare monetară a respectivei abateri/omisiuni conduce la 

eludarea aplicării acelor prevederi ale legii care instituie obligații ale autorității contractante 

în raport cu anumite praguri valorice; 

c) în urma corectării respectivei abateri/omisiuni, se constată că s-ar schimba clasamentul 

ofertanților; 

d) modificarea ar presupune o diminuare calitativă în comparație cu oferta inițială; 

e) modificarea vizează o parte din ofertă pentru care documentația de atribuire a exclus în mod 

clar posibilitatea ca ofertanții să se abată de la cerințele exacte ale respectivei documentații, 

iar oferta inițială nu a fost în conformitate cu aceste cerințe.  

  

 Oferta nu va fi considerată neconformă în măsura în care modificările operate de ofertant în 

legătură cu propunerea sa financiară reprezintă erori aritmetice, elementele propunerii financiare 

urmând a fi corectate, implicit alături de prețul total al ofertei, prin refacerea calculelor aferente, pe baza 

datelor/informațiilor care sunt cunoscute de către toți participanții, deoarece sunt prevăzute în legislația 

aplicabilă, documentația de atribuire, și/sau în alte documente prezentate de ofertant. În cazul în care 

ofertantul nu este de acord cu îndreptarea erorilor aritmetice oferta sa va fi considerată neconformă. 

  

 Comisia de evaluare are dreptul de a solicita ofertantului corectarea viciilor de formă cu privire 

la oferta acestuia. În cazul în care ofertantul nu este de acord cu îndreptarea viciilor de formă, oferta sa 

va fi considerată neconformă. 

 Viciile de formă reprezintă acele erori sau omisiuni din cadrul unui document a căror 

corectare/completare este susținută în mod neechivoc de sensul și de conținutul altor informații existente 

inițial 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 ceilalți participanți 

la procedura de atribuire. 

  

  În situația în care comisia de evaluare constată că elemente de preț ale unei oferte sunt aparent 

neobișnuit de scăzute, prin raportare la prețurile pieței, utilizându-se ca referința în acest sens informații 

cum ar fi buletine statistice, sau cotații ale burselor de mărfuri, comisia de evaluare va solicita 

ofertantului care a depus oferta în cauză explicații cu privire la posibilitate îndeplinirii contractului în 
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condițiile de calitate impuse prin documentația de atribuire.  Explicațiile ofertantului care a depus o 

astfel de ofertă, transmite clarificări ce se pot referi în special la:  

a) fundamentarea economică a modului de formare a prețului, prin raportare la procesul de 

producție, serviciile furnizate sau metodele de construcție utilizate; 

b) soluțiile tehnice adoptate și/sau orice condiții deosebit de favorabile de care beneficiază 

ofertantul pentru furnizarea produselor sau a serviciilor ori executarea lucrărilor; 

c) originalitatea lucrărilor, produselor sau serviciilor propuse de ofertant; 

d) respectarea obligațiilor legate de reglementările obligatorii în domeniile mediului, social și 

al relațiilor de muncă; 

e) posibilitatea ca ofertantul să beneficieze de un ajutor de stat.  

  

 Autoritatea contractantă evaluează informațiile și documentele furnizate de ofertantul a cărui 

ofertă are un preț aparent neobișnuit de scăzut și respinge respectiva ofertă numai atunci când dovezile 

furnizate nu justifică în mod corespunzător nivelul scăzut al prețului sau al costurilor propuse. 

 

  Comisia de evaluare are obligația de a respinge ofertele inacceptabile și neconforme. 

  

 Oferta este considerată inacceptabilă în următoarele situații:  

a) se încadrează în categoria neconcordanțe cu privire la îndeplinirea condițiilor de formă 

ale garanției de participare; 

b) a fost depusă de un ofertant care nu îndeplinește una sau mai multe dintre criteriile de 

calificare stabilite în documentația de atribuire sau nu a completat DUAE în conformitate 

cu criteriile stabilite de autoritatea contractantă; 

c) constituie o alternativă la prevederile caietului de sarcini, alternativa care nu poate fi 

luată în considerare deoarece în anunțul de participare nu este precizată în mod explicit 

posibilitatea depunerii unor oferte alternative, iar respectiva ofertă alternativă, nu 

respecta cerințele minime prevăzute în caietul de sarcini; 

d) nu asigură respectarea reglementărilor obligatorii referitoare la condițiile specifice de 

muncă și de protecție a muncii, atunci când aceasta cerința referitoare la r eglementările 

obligatorii în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă; 
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e) prețul, fără TVA, inclus în propunerea financiară depășește valoarea estimată 

comunicată prin anunțul de participare și nu există posibilitatea disponibilizării de 

fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică respectiv; 

f) în urma verificărilor se constată că oferta are un preț/cost neobișnuit de scăzut pentru 

ceea ce urmează a fi furnizat/prestat/executat, astfel încât nu se poate asigura îndeplinirea 

contractului la parametrii cantitativi și calitativi solicitați prin caietul de sarcini; 

g) oferta este depusă cu nerespectarea prevederilor privind conflictul de interese, raportat 

la data - limită stabilită pentru depunerea cererilor de participare/ofertelor și/sau oricând 

pe parcursul evaluării acestora; 

h) ofertantul refuză să prelungească perioada de valabilitate a ofertei și a garanției de 

participare; 

i) oferta și documentele care o însoțesc nu sunt semnate cu semnătură electronică extinsă, 

bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat; 

j) în cazul în care unei oferte îi lipsește una din cele două componente (Oferta cuprinde 

propunerea financiară, propunerea tehnică, precum și alte documente stabilite prin 

documentația de atribuire).  

 

 Oferta este considerată neconformă în următoarele situații:  

a) nu satisface în mod corespunzător cerințele caietului de sarcini; 

b) conține propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit autoritatea 

contractantă în cadrul documentației de atribuire, care sunt în mod evident 

dezavantajoase pentru aceasta din urmă, iar ofertantul, deși a fost informat cu privire la 

respectiva situație, nu acceptă renunțarea la clauzele respective. 

c) conține în cadrul propunerii financiare prețuri care nu sunt rezultatul liberei concurențe 

și 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 legislația 

incidentă, alta decât cea în domeniul achizițiilor publice; 
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e) în cadrul unei proceduri de atribuire pentru care s-a prevăzut defalcarea pe loturi, oferta 

este prezentată fără a se realiza distincția pe loturile ofertate, din acest motiv devenind 

imposibilă aplicarea criteriului de atribuire pentru fiecare lot în parte.  

 

 Ofertele care nu au fost respinse de comisia de evaluare în urma verificării și evaluării reprezintă 

oferte admisibile. 

  

 Comisia de evaluare are obligația de a stabili oferta câștigătoare dintre ofertele admisibile. 

  

 După finalizarea verificărilor, comisia de evaluare introduce în SEAP, utilizând facilitățile 

tehnice accesibile prin acest sistem informatic, numele candidaților/ofertanților ale căror 

candidaturi/oferte sunt admisibile, precum și ale candidaților respinși sau ale ofertanților ale căror oferte 

au fost declarate inacceptabile sau neconforme. 

  

 În cazul în care criteriul utilizat este “prețul cel mai scăzut”, clasamentul ofertelor se stabilește 

prin ordonarea crescătoare a prețurilor respective, oferta câștigătoare fiind cea de pe primul loc, 

respectiv cea cu prețul cel mai scăzut. În cazul în care două sau mai multe oferte sunt situate pe primul 

loc, autoritatea contractantă solicită ofertanților o nouă propunere financiară, iar contractul va fi atribuit 

ofertantului a cărui nouă propunere financiară are prețul cel mai scăzut. 

 

 În cazul în care atribuirea contractului de achiziție publică/acordului - cadru se face pe baza 

criteriului “cel mai bun raport calitate - preț” sau “cel mai bun raport calitate - cost”, evaluarea ofertelor 

se realizează prin acordarea, pentru fiecare ofertă în parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicării 

algoritmului de calcul stabilit în documentația de atribuire. În acest caz, se stabilește clasamentul 

ofertelor prin ordonarea descrescătoare a punctajelor respective, oferta câștigătoare fiind cea de pe 

primul loc, respectiv cea cu cel mai mare punctaj. 

  

 

 În cazul în care atribuirea contractului de achiziție publică/acordului - cadru se face pe baza 

criteriului “costul cel mai scăzut”, evaluarea ofertelor se realizează prin acordarea, pentru fiecare ofertă 
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în parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicării algoritmului de calcul stabilit în documentația de 

atribuire. Clasamentul ofertelor se stabilește prin ordonarea descrescătoare a punctajelor respective, 

oferta câștigătoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu cel mai mare punctaj. 

  

  Indiferent de criteriul aplicat pentru atribuirea contractului, compararea prețurilor prevăzute în 

propunerile financiare ale ofertanților se realizează la valoarea fără TVA. 

 

 Autoritatea contractantă are obligația de a întocmi raportul procedurii de atribuire pentru fiecare 

contract de achiziție publică atribuit sau acord - cadru încheiat, precum și pentru fiecare sistem dinamic 

de achiziții lansat. 

 Raportul procedurii de atribuire trebuie să cuprindă cel puțin următoarele documente / 

informații:  

a) denumirea și adresa autorității contractante, obiectul și valoarea contractului de achiziție 

publică/acordului - cadru sau a sistemului dinamic de achiziții; 

b) dacă este cazul, rezultatele procesului de calificare și/sau selecție a candidaților/ofertanților 

și/sau reducerea numărului acestora pe parcursul procedurii de atribuire; 

c) motivele respingerii unei oferte care are un preț neobișnuit de scăzut; 

d) denumirea ofertantului declarat câștigător și motivele pentru care oferta acestuia a fost 

desemnată câștigătoare; 

e) în măsura în care sunt cunoscute, partea/părțile din contractul de achiziție publică/acordul - 

cadru pe care ofertantul declarat câștigător intenționează să o/le subcontracteze unor terți și 

denumirea subcontractanților; 

f) justificarea motivelor privind alegerea procedurii de atribuire, în cazul aplicării procedurilor 

de negociere competitivă, dialog competitiv sau negociere fără publicarea prealabilă a unui 

anunț de participare; 

g) justificarea motivelor pentru care autoritatea contractantă a decis anularea procedurii de 

atribuire; 

h) atunci când este cazul, motivele pentru care au fost folosite alte mijloace de comunicare 

decât cele electronice pentru depunerea ofertelor; 

i) atunci când este cazul, conflictele de interese identificate și măsurile luate în acest sens. 
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X. Atribuirea contractului de achiziție publică 

Procedura de atribuire se finalizează prin:  

a) încheierea contractului de achiziție publică/acordului - cadru; sau 

b) anularea procedurii de atribuire.  

 

După expirarea termenului de aşteptare prevăzut de lege, la data menţionată în comunicarea 

acceptării ofertei câştigătoare se încheie contractul de achiziţie publică cu ofertantul a cărui ofertă a fost 

declarată câştigătoare. După încheierea procedurii prin atribuirea contractului, persoana responsabilă 

transmite în SEAP anunţul de atribuire. 

 

Autoritatea contractantă are obligația de a anula procedura de atribuire a contractului de achiziție 

publică/acordului - cadru în următoarele cazuri:  

a) dacă nu a fost depusă nicio ofertă/solicitare de participare 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 soluțiilor tehnice și/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 unor specificaţii tehnice/cerinţe din caietul de sarcini ori din alte 

documente emise în legătură cu procedura de atribuire astfel încât nu mai poate fi atins 

în mod corespunzător scopul achiziţiei, iar autoritatea contractantă se află în 

imposibilitatea de a adopta măsuri de remediere, fără ca acestea să afecteze principiile 

achiziţiilor publice; 

e) dacă contractul nu poate fi încheiat cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită câștigătoare 

din cauza faptului că ofertantul în cauză se află într-o situație de forță majoră sau în 

imposibilitatea fortuită de a executa contractul și nu există o ofertă clasată pe locul 2 

admisibilă. 
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 Contractul de achiziție publică/acordul - cadru are cel puțin următoarele anexe, ca parte 

integrantă:  

a) caietul de sarcini, inclusiv clarificările și/sau măsurile de remediere aduse până la 

depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice și financiare; 

b) oferta, respectiv propunerea tehnică și propunerea financiară, inclusiv clarificările din 

perioada de evaluare; 

c) garanția de bună execuție, dacă este cazul; 

d) angajamentul ferm de susținere din partea unui terț, dacă este cazul; 

e) contractele cu subcontractanții, în măsura în care în contractul de achiziție 

publică/acordul - cadru este reglementat un mecanism de efectuare a plăților directe către 

subcontractanți; 

f) acordul de asociere, dacă este cazul. 

 

 Autoritatea contractantă are obligația de a transmite spre publicare un anunț de atribuire în 

termen de 30 de zile de la data:  

a) încheierii contractului de achiziție publică/acordului - cadru în urma finalizării procedurii de 

atribuire; 

b) finalizării unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător; 

c) atribuirii unui contract de achiziție publică printr-un sistem dinamic de achiziții; 

d) închiderii unui sistem dinamic de achiziții. 

 

XI. Informarea candidaților / ofertanților 

 Autoritatea contractantă informează fiecare candidat/ofertant cu privire la deciziile luate în ceea 

ce privește rezultatul selecției, rezultatul procedurii, respectiv atribuirea/încheierea contractului de 

achiziție publică/acordului - cadru sau admiterea într-un sistem dinamic de achiziții, inclusiv cu privire 

la motivele care stau la baza oricărei decizii de a nu atribui un contract, de a nu încheia un acord - cadru, 

de a nu implementa un sistem dinamic de achiziții ori de a relua procedura de atribuire, cât mai curând 

posibil, dar nu mai târziu de 5 zile de la emiterea deciziilor respective. În cadrul comunicării privind 

rezultatul procedurii, autoritatea contractantă are obligația de a cuprinde:  
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a) fiecărui candidat respins, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere a 

solicitării sale de participare; 

b) fiecărui ofertant respins, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere a ofertei 

sale; 

c) fiecărui ofertant care a depus o ofertă admisibilă, dar care nu a fost declarată câștigătoare, 

caracteristicile și avantajele relative ale ofertei/ofertelor desemnate câștigătoare în raport cu 

oferta sa, numele ofertantului căruia urmează să i se atribuie contractul de achiziție publică 

sau, după caz, ale ofertantului/ ofertanților cu care urmează să se încheie un acord - cadru; 

d) fiecărui ofertant care a depus o ofertă admisibilă, informații referitoare la desfășurarea și 

progresul negocierilor și al dialogului cu ofertanții. 

 

 Comunicarea se realizează de regulă prin mijloace electronice.  În situații de excepție,  

comunicarea, se poate realiza prin:  

a) intermediul serviciilor poștale; 

b) fax; 

c) combinație între cele două.  

 

 Autoritatea contractantă care aplică alte mijloace de comunicare, față de cele electonice, are 

obligația de a indica în raportul procedurii de atribuire motivele concrete care au condus la solicitarea 

altor mijloace de comunicare în procesul de depunere a ofertelor decât cele electronice 

 

XII. Derularea contractului  

În cazul în care s-a solicitat prin documentația de atribuire, se  constituie în trezorerie o garanție 

de buna executie, care însă nu trebuie sa depaseasca 10% din prețul contractului, fara TVA şi se 

eliberează, pe baza unei solicitări scrise, garanţia de participare depusă în vederea participării la 

procedură. Pentru contractele de proiectare este obligatorie constituirea garanției de buna executie. 

 

După îndeplinirea obligaţiilor asumate se procedează la recepţii parţiale, dacă este cazul, şi la 

recepţia finală, printr-un proces-verbal de recepţie întocmit şi semnat de comisia de recepţie, după care 

se face plata prin grija Compart. Contabilitate. 



COMUNA PRISACANI 
JUDEȚUL IAȘI 

 
COMPARTIMENTUL 
ACHIZIȚII PUBLICE 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 
APLICAREA PROCEDURII DE 

ACHIZIȚIE PUBLICĂ PRIN 
PROCEDURĂ SIMPLIFICATĂ 

Ediţia: 1 
Nr. de exemplare : 2 

Revizia: - 
Nr.de ex. : - 

Cod: P.O. AP. 06 Pagina ...... din ... 
Exemplar nr.: ........ 

 

188 

 

După trecerea termenului stipulat în lege, se eliberează garanţia de bună execuţie, în urma unei 

solicitări scrise. 

 

Autoritatea contractantă are obligația de a emite documente constatatoare care conțin informații 

referitoare la îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea obligațiilor contractuale de către 

contractant/contractant asociat și, dacă este cazul, la eventualele prejudicii, după cum urmează:  

a) pentru contractele de furnizare atribuite printr-o procedură de atribuire: în termen de 14 zile 

de la data finalizării livrării produselor care fac obiectul respectivului contract/contract 

subsecvent și, suplimentar, în termen de 14 zile de la data expirării perioadei de garanție 

tehnică a produselor în cauză; 

b) pentru contractele de servicii atribuite printr-o procedură de atribuire, altele decât contractele 

de servicii de proiectare: în termen de 14 zile de la data finalizării prestării serviciilor care 

fac obiectul respectivului contract/contract subsecvent; 

c) pentru contractele de servicii de proiectare atribuite printr-o procedură de atribuire: în termen 

de 14 zile de la data finalizării prestării serviciilor care fac obiectul respectivului 

contract/contract subsecvent și, suplimentar, în termen de 14 zile de la data încheierii 

procesului - verbal de recepție la terminarea lucrărilor proiectate; 

d) pentru contractele de servicii de supervizare a lucrărilor/dirigenție de șantier, în termen de 

14 zile de la data emiterii raportului final de supervizare/expirarea duratei de garanție 

acordată lucrării în cauză; 

e) pentru contractele de lucrări atribuite printr-o procedură de atribuire: în termen de 14 zile de 

la data încheierii procesului - verbal de recepție la terminarea lucrărilor și, suplimentar, în 

termen de 14 zile de la data încheierii procesului - verbal de recepție finală a lucrărilor, 

întocmit la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor în cauză.  

 

Documentul constatator se emite în termen de 14 zile de la data la care ar fi trebuit încheiat 

contractul de achiziție public/acordul - cadru, dacă ofertantul nu ar fi refuzat semnarea acestuia, sau de 

la data de la care a fost reziliat acesta, în cazul în care există contract semnat. 
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Autoritatea contractantă are următoarele obligații:  

a) să elibereze un exemplar al documentului constatator contractantului; 

b) să păstreze un exemplar la dosarul achiziției publice.  

 

Documentele constatatoare emise de către autoritatea contractantă pot fi contestate potrivit Legii 

contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare și se publică în 

SEAP, după expirarea termenelor de contestare prevăzute de Legea nr. 554/2004, cu modificările și 

completările ulterioare. 

  

În cazul contractelor atribuite prin cumpărare directă, autoritatea contractantă are dreptul de a 

emite documente constatatoare în conformitate cu alin. (1), atunci când este solicitat acest lucru de către 

contractant/contractant asociat. 

 

XIII. Dosarul achiziției publice 

 Dosarul achiziției 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) strategia de contractare; 

b) anunțul de intenție și dovada transmiterii acestuia spre publicare, dacă este cazul; 

c) anunțul de participare și dovada transmiterii acestuia spre publicare; 

d) erata, dacă este cazul; 

e) documentația de atribuire; 

f) documentația de concurs, dacă este cazul; 

g) decizia/dispoziția/ordinul de numire a comisiei de evaluare și, după caz, a experților 

cooptați; 

h) declarațiile de confidențialitate și imparțialitate; 

i) procesul - verbal al ședinței de deschidere a ofertelor, dacă este cazul;  

j) formularele de ofertă depuse în cadrul procedurii de atribuire; 

k) DUAE și documentele de calificare, atunci când acestea au fost solicitate; 

l) solicitările de clarificări, precum și clarificările transmise/primite de autoritatea contractantă; 

m) raportul intermediar privind selecția candidaților, dacă este cazul; 
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n) procesele - verbale de evaluare, negociere, dialog, după caz; 

o) raportul procedurii de atribuire, precum și anexele la acesta; 

p) dovada comunicărilor privind rezultatul procedurii; 

q) contractul de achiziție publică/acordul - cadru, semnate, și, după caz, actele adiționale;  

r) dacă este cazul, contractele atribuite în temeiul unui acord - cadru;  

s) anunțul de atribuire și dovada transmiterii acestuia spre publicare; 

t) dacă este cazul, contestațiile formulate în cadrul procedurii de atribuire, însoțite de deciziile 

motivate pronunțate de Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor;  

u) hotărâri ale instanțelor de judecată referitoare la procedura de atribuire; 

v) documentul constatator care conține informații referitoare la îndeplinirea obligațiilor 

contractuale de către contractant; 

w) dacă este cazul, decizia de anulare a procedurii de atribuire.  

 

 În cazul în care autoritatea contractantă aplică procedurile de atribuire prin utilizarea mijloacelor 

electronice de comunicare, utilizează un sistem dinamic sau o licitație electronică, autoritatea 

contractantă are obligația de a asigura arhivarea documentelor care fac parte din dosarul achiziției 

publice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă 

electronică, republicată. 

 

  Dosarul achiziţiei publice, ofertele şi documentele de calificare şi selecţie se păstrează 5 ani de 

la data atribuirii contractului. Dosarul unei proceduri de atribuire anulată se păstrează 5 ani de la 

data anulării procedurii. 

 

XIV. Contestații 

 Orice persoană care se consideră vătămată întrun drept al său ori într-un interes legitim printr-

un act al unei autorități contractante sau prin nesoluționarea în termenul legal a unei cereri poate solicita 

anularea actului, obligarea autorității contractante la emiterea unui act sau la adoptarea de măsuri de 

remediere, recunoașterea dreptului pretins sau a interesului legitim, pe cale administrativ - 

jurisdicțională sau judiciară, potrivit prevederilor prezentei legi. 
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Sub sancțiunea respingerii contestației ca inadmisibilă, care poate fi invocată și din oficiu, 

înainte de a se adresa Consiliului sau instanței de judecată competente, persoana care se consideră 

vătămată are obligația să notifice autoritatea contractantă cu privire la solicitarea de remediere, în tot 

sau în parte, a pretinsei încălcări a legislației privind achizițiile publice sau concesiunile, în termen de:  

a) 10 zile, începând cu ziua următoare luării la cunoștință despre actul autorității contractante 

considerat nelegal, în cazul în care valoarea estimată a procedurii de achiziție publică sau de 

concesiune este egală sau mai mare decât pragurile valorice în raport cu care este obligatorie 

transmiterea spre publicare către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunțurilor de 

participare, potrivit legislației privind achizițiile publice, legislației privind achizițiile 

sectoriale sau legislației privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii; 

b) 5 zile, începând cu ziua următoare luării la cunoștință despre actul autorității contractante 

considerat nelegal, în cazul în care valoarea estimată a procedurii de achiziție publică sau de 

concesiune este mai mică decât pragurile valorice în raport cu care este obligatorie 

transmiterea spre publicare către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunțurilor de 

participare, potrivit legislației privind achizițiile publice, legislației privind achizițiile 

sectoriale sau legislației privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii.  

 

Notificarea prealabilă se face în scris și conține cel puțin datele de identificare ale persoanei care 

se consideră vătămată, neregulile sesizate și măsurile de remediere pe care le consideră necesare a fi 

luate, după caz. 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. În cazul în care autoritatea contractantă transmite un răspuns în sensul 

că urmează să adopte măsuri de remediere, aceasta are la dispoziție un termen de 7 zile pentru 

implementarea efectivă a acestora.  

 

 Formularea unei notificări prealabile în termenul legal de către persoana care se consideră 

vătămată are ca efect suspendarea dreptului de încheiere a contractului. 
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XV. Alte aspecte 

 Autoritatea contractantă are obligația de a întocmi dosarul achiziției publice pentru fiecare 

contract de achiziție publică/acord - cadru încheiat, respectiv pentru fiecare sistem dinamic de achiziții 

lansat. Dosarul achiziției publice se păstrează de către autoritatea contractantă atât timp cât contractul 

de achiziție publică/acordul - cadru produce efecte juridice, dar nu mai puțin de 5 ani de la data încetării 

contractului respectiv. Ulterior finalizării procedurii de atribuire, dosarul achiziției publice are caracter 

de document public. 
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9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 

Nr. 

crt. 
Compartimentul Operaţiunea 

Comisie 

SCIM 
Primar Arhiva 

1 Achiziții publice E V Ap Ah 

2 
Contabilitate / Buget 

/ Finanţe 
E V   

3 Alte compartimente E V Ap  

4 Primar   Ap  
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10. Anexe, înregistrari, arhivari 

 Formularul 1 – Scrisoare de înaintare 

 Formularul 2 – Împuternicire de reprezentare  

 Formularul 3 – Declaraţie privind calitatea de participant la procedură 

 Formularul 4 – Declaraţie privind eligibilitatea  

 Formularul 5 – Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 193 din Legea 98 

/ 2016 

 Formularul 6 – CERTIFICAT de participare la licitaţie cu ofertă independentă 

 Formularul 7 – Declaraţie privind neîncadrarea in prevederile art. 60 din Legea 98 / 2016 

 Formularul 8 – Informaţii generale 

 Formularul 9 – Declaraţie privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani 

 Formularul 10 – Fişa de experienţă similară 

 Formularul 11 – Declaraţie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat şi al 

cadrelor de conducere 

 Formularul 12 – Declaraţie privind personalul implicat în derularea contractului 

 Formularul 13 – Declaraţie privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice pentru  

îndeplinirea corespunzătoare a contractului 

 Formularul 14 – Declaraţie privind partea/părţile din acordul cadru care sunt îndeplinite de 

subcontractanţi şi specializarea 

 Formularul 15 – Acord de asociere 

 Formularul 16 – Declaraţie privind îndeplinirea condiţiilor de calificare 

 Formularul 17 – Formular de ofertă de lucrări 

 Formularul 18 – Declaraţie privind respectarea legislaţiei de securitate şi sănătate în muncă 

 Formularul 19 – Model scrisoare de garanţie de participare 

 Formularul 20 – Declaraţie privind încadrarea în IMM 
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11. Cuprins 

Numarul 

componentei 

în cadrul 

procedurii 

operaţionale 

Denumirea componentei în cadrul procedurii operaţionale Pag. 

0 Coperta  

1 
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, 

după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 
 

2 Situatia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale  

3 Lista persoanelor la care se difuzeaza ediţia  

4 Scopul procedurii operaţionale  

5 Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale  

6 Documente de referinţă (reglementari) aplicabile activităţii procedurate  

7 Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională  

8 Descrierea procedurii operaţionale  

9 Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii  

10 Anexe, înregistrări, arhivări  

11 Cuprins  

 

 


