
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 
 

DISPOZIŢIA  nr. 311 
privind aprobarea procedurii proprii pentru organizarea şi desfăşurarea procedurilor 
de atribuire a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect servicii sociale și alte 

servicii specifice prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 
publice, cu modificările și completările ulterioare 

 
Având în vedere referatul de aprobare a proiectului de dispoziție privind 

aprobarea procedurii proprii pentru organizarea şi desfăşurarea procedurilor de 
atribuire a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect servicii sociale și alte 
servicii specifice prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 
publice, propus de Serviciul de achiziţii publice și contractarea serviciilor sociale, nr. 
18.580/14.12.2021; 

în conformitate cu prevederile: 
- art. 68 alin. (1) lit. h)  și art. 111 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind 

achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- H.G. nr. 395/2016  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-
cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 
Dumitru Buzatu, președinte al Consiliului Judeţean Vaslui, 

 
DISPUN: 

 
Art.1. - Se aprobă procedura proprie pentru organizarea şi desfăşurarea 

procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect servicii 
sociale și alte servicii specifice prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind 
achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare, potrivit  anexei care 
face parte integrantă din prezenta dispoziţie. 

Art.2 . – De la data intrării în vigoare a prezentului act administrativ, Dispoziția 
președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 491/2018 privind aprobarea procedurii 
proprii pentru organizarea şi desfăşurarea procedurilor de atribuire a contractelor de 
achiziție publică ce au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice din categoria 
celor incluse în anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu 
modificările și completările ulterioare, cu valoarea estimată fără TVA mai mică decât 
cea prevazută la art. 7 alin. (1) lit. d), cu modificările și completările ulterioare, se 
abrogă. 
           Art.3. - Aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ revine 
direcțiilor/serviciilor și compartimentelor independente din cadrul apararului de 
specialitate al Consiliului Județean Vaslui. 



 
 

           Art.4. – Secretarul general al județului, prin intermediul Direcției 
Administrație Publică din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean, va 
comunica prezenta dispoziție Instituției Prefectului – Județul Vaslui, direcțiilor/ 
serviciilor și compartimentelor independente din cadrul apararului de specialitate al 
consiliului județean și va asigura publicarea acesteia pe site-ul instituției și în 
Monitorul Oficial Local. 
 

                                      Dată astăzi, 30.12.2021 
  
                                                                                                                                         
 

     PREŞEDINTE, 
            Dumitru Buzatu 

 
 
 
                     Contrasemnează  pentru legalitate: 

               SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,  
                                          Diana-Elena Ursulescu 
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                                                               ANEXA  
                                                            la Dispoziția nr. 311/2021 

 
PROCEDURA PROPRIE 

pentru organizarea şi desfăşurarea procedurilor de atribuire a contractelor de 
achiziție publică ce au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice prevăzute în 

anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările  
și completările ulterioare 

 
CAPITOLUL I 

Scop. Principii     
 

Art.1. - (1) Procedura de atribuire prevăzută la art. 68 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 
98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare, denumită în 
continuare Lege, aplicabilă în cazul serviciilor sociale şi al altor servicii specifice 
prevăzute în anexa nr. 2, este o procedură proprie, autoritatea contractantă având 
obligaţia respectării principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) din Lege. 
(2) Prezenta procedură are drept scop stabilirea principiilor, cadrului general şi a 
procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică ce au ca obiect servicii 
sociale și alte servicii specifice prevăzute în anexa nr. 2 la Lege, cu o valoare estimată 
egală sau mai mare decât valorile prevăzute la art. 7 alin. (5). 
Art.2. Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică ce au ca 
obiect servicii sociale și alte servicii specifice prevăzute în anexa nr. 2 la Lege sunt: 

a) nediscriminarea;  
b) tratamentul egal;  
c) recunoaşterea reciprocă;  
d) transparenţa;  
e) proporţionalitatea;  
f) asumarea răspunderii. 

CAPITOLUL II 
Definiţii 

 
Art.3. - (1) În sensul prezentei proceduri, termenii şi expresiile de mai jos au 
următoarele semnificaţii:  
a) abatere profesională - orice comportament culpabil care afectează credibilitatea 
profesională a operatorului economic în cauză, cum ar fi încălcări ale drepturilor de 
proprietate intelectuală, săvârşite cu intenţie sau din culpă gravă, inclusiv încălcări ale 
normelor de deontologie în sensul strict al profesiei căreia îi aparţine acest operator;  
b) achiziţie sau achiziţie publică - achiziţia de servicii prin intermediul unui contract de 
achiziţie publică de către una ori mai multe autorităţi contractante de la operatori 
economici desemnaţi de către acestea, indiferent dacă serviciile sunt destinate ori nu 
realizării unui interes public;  
c) acord-cadru - acordul încheiat în formă scrisă între una sau mai multe autorităţi 
contractante şi unul ori mai mulţi operatori economici care are ca obiect stabilirea 
termenilor şi condiţiilor care guvernează contractele de achiziţie publică ce urmează a fi 
atribuite într-o anumită perioadă, în special în ceea ce priveşte preţul şi, după caz, 
cantităţile avute în vedere; 
d) anunţ de intenţie valabil în mod continuu - anunţul de intenţie publicat de autoritatea 
contractantă ca modalitate de iniţiere a unei proceduri de atribuire pentru achiziţia de 
servicii sociale ori alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2, alternativă anunţului 
de participare, în cuprinsul căruia se face referire în mod specific la categoriile de servicii 
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care fac obiectul contractelor ce urmează să fie atribuite, se indică faptul că respectivele 
contracte sunt atribuite fără publicarea ulterioară a unui anunţ de participare şi se invită 
operatorii economici interesaţi să îşi exprime în scris interesul pentru participarea la 
procedura de atribuire; 
e) contract de achiziţie publică - contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, 
actului administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulţi operatori economici şi una 
ori mai multe autorităţi contractante, care are ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea 
de produse sau prestarea de servicii; 
f) contract de achiziţie publică de servicii - contractul de achiziţie publică care are ca 
obiect prestarea de servicii, altele decât cele care fac obiectul unui contract de achiziţie 
publică de lucrări potrivit art. 3 alin. (1) lit. m) din Lege; 
g) contractant - orice operator economic care este parte la un contract de achiziţie 
publică;  
h) CPV - nomenclatorul de referinţă în domeniul achiziţiilor publice, adoptat prin 
Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 
noiembrie 2002 privind Vocabularul comun privind achiziţiile publice (CPV);  
i) document al achiziţiei - anunţul de participare, documentaţia de atribuire, precum şi 
orice document suplimentar emis de autoritatea contractantă sau la care aceasta face 
trimitere pentru a descrie ori stabili elemente ale achiziţiei sau ale procedurii de 
atribuire;  
j) documentaţia de atribuire - documentul achiziţiei care cuprinde cerinţele, criteriile, 
regulile şi alte informaţii necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare 
completă, corectă şi explicită cu privire la cerinţe sau elemente ale achiziţiei, obiectul 
contractului şi modul de desfăşurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificaţiile 
tehnice ori documentul descriptiv, condiţiile contractuale propuse, formatele de 
prezentare a documentelor de către candidaţi/ofertanţi, informaţiile privind obligaţiile 
generale aplicabile;  
k) ofertant - orice operator economic care a depus o ofertă în cadrul unei proceduri de 
atribuire;  
l) ofertă - actul juridic prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se angaja 
din punct de vedere juridic într-un contract de achiziţie publică. Oferta cuprinde 
propunerea financiară, propunerea tehnică, precum şi alte documente stabilite prin 
documentaţia de atribuire;  
m) operator economic - orice persoană fizică sau juridică, de drept public ori de drept 
privat, sau grup ori asociere de astfel de persoane, inclusiv orice asociere temporară 
formată între două ori mai multe dintre aceste entităţi, care oferă în mod licit pe piaţă 
executarea de lucrări, furnizarea de produse ori prestarea de servicii, şi care este/sunt 
stabilită/stabilite în: 
    (i) un stat membru al Uniunii Europene; 
    (ii) un stat membru al Spaţiului Economic European (SEE); 
    (iii) ţări terţe care au ratificat Acordul privind Achiziţiile Publice al Organizaţiei 
Mondiale a Comerţului (AAP), în măsura în care contractul de achiziţie publică atribuit 
intră sub incidenţa anexelor 1, 2, 4 şi 5, 6 şi 7 la Apendicele I al Uniunii Europene la 
acordul respectiv; 
    (iv) ţări terţe care se află în proces de aderare la Uniunea Europeană; 
    (v) ţări terţe care nu intră sub incidenţa pct. (iii), dar care sunt semnatare ale altor 
acorduri internaţionale prin care Uniunea Europeană este obligată să acorde accesul liber 
la piaţa în domeniul achiziţiilor publice;  
n) persoane cu funcţii de decizie - conducătorul autorităţii contractante, membrii 
organelor decizionale ale autorităţii contractante ce au legătură cu procedura de 
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atribuire, precum şi orice alte persoane din cadrul autorităţii contractante ce pot 
influenţa conţinutul documentelor achiziţiei şi/sau desfăşurarea procedurii de atribuire;  
o) scris(ă) sau în scris - orice ansamblu de cuvinte sau cifre care poate fi citit, reprodus şi 
comunicat ulterior, inclusiv informaţii transmise şi stocate prin mijloace electronice;  
p) specificaţii tehnice - cerinţe, prescripţii, caracteristici de natură tehnică ce permit 
fiecărui serviciu să fie descris, în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare 
îndeplinirii necesităţii autorităţii contractante;  
r) zile - zile calendaristice, cu excepţia cazurilor în care se prevede expres că sunt zile 
lucrătoare.  
(2) Termenele prevăzute în cuprinsul prezentei proceduri simplificate se calculează 
conform următoarelor reguli:  
a) la calculul unui termen exprimat în zile, luni sau ani de la un anumit eveniment ori act 
sau acţiune, data la care se produce respectivul eveniment, act ori acţiune nu se ia în 
considerare;  
b) cu aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor lit. a) şi d), termenul exprimat în zile 
începe să curgă la începutul primei ore a primei zile a termenului şi se încheie la 
expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului;  
c) cu aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor lit. a) şi d), termenul exprimat în luni 
sau ani începe să curgă la începutul primei ore a primei zile a termenului şi se încheie la 
expirarea ultimei ore a zilei care reprezintă ziua din ultima lună sau an corespunzătoare 
zilei în care a început să curgă termenul; dacă, în cazul termenului exprimat în luni sau 
ani, în luna în care se încheie termenul nu există o zi corespunzătoare zilei în care a 
început să curgă termenul, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a 
lunii respective;  
d) dacă ultima zi a unui termen exprimat în zile, luni sau ani este o zi de sărbătoare 
legală, duminică sau sâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei 
zile lucrătoare;  
e) la calculul unui termen exprimat în zile lucrătoare se aplică în mod corespunzător 
dispoziţiile lit. a), b) şi d), cu deosebirea că zilele nelucrătoare din cadrul termenului 
nu se iau în considerare. 
 

CAPITOLUL III 
Modul de calcul al valorii estimate a achiziţiei 

 
Art.4. – (1) Autoritatea contractantă calculează valoarea estimată a unei achiziţii 
având în vedere valoarea totală de plată, fără TVA, estimată de autoritatea 
contractantă, luând în considerare orice eventuale forme de opţiuni şi prelungiri ale 
contractului menţionate în mod explicit în documentele achiziţiei. 
(2) Estimarea valorii unei achiziţii publice se realizează având în vedere obiectul 
acesteia, în conformitate cu cap. I, secţiunea a 4-a, paragraful 3 din Lege. 
(3) Obiectul achiziţiei publice se pune în corespondenţă cu codul/codurile CPV care îl 
descriu cât mai exact, relevantă în acest context fiind activitatea ce caracterizează 
scopul principal al contractului. 
(4) Prevederile art. 9-25 din Lege se aplică în mod corespunzator. 

 
CAPITOLUL IV 

Documentaţia de atribuire 
 

Art.5. - (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura întocmirea documentaţiei 
de atribuire. 
(2) Documentaţia de atribuire este alcătuită din următoarele: 
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    a) instrucţiunile către ofertanţi; 
    b) caietul de sarcini; 
    c) proiectul de contract conţinând clauzele contractuale obligatorii; 
    d) formulare şi modele de documente. 
(3) Documentaţia de atribuire conţine orice cerinţă, criteriu, regulă şi alte informaţii 
necesare pentru a asigura ofertantului o informare completă, corectă şi explicită cu 
privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire. 
(4) Instrucţiunile către ofertanţi prevăzute la alin. (2) lit. a) conţin detaliile referitoare 
la formalităţile ce trebuie îndeplinite în legătură cu procedura de atribuire în cauză, 
modul în care operatorii economici trebuie să structureze informaţiile ce urmează a fi 
prezentate pentru a răspunde cerinţelor din anunţul de participare, respectiv detalii 
procedurale cum ar fi precizări privind garanţiile solicitate, modul în care trebuie 
întocmite şi structurate propunerea tehnică şi cea financiară, criteriul de atribuire ce 
urmează a fi aplicat, precum şi termenele procedurale ce trebuie respectate şi căile de 
atac ce pot fi utilizate. 
(5)  În cazul acordului-cadru, anunţul de participare trebuie să conţină şi un set minim 
de informaţii specifice referitoare la: 
    a) numărul sau intervalul în care se va încadra numărul de operatori economici care 
vor fi parte a acordului-cadru ce urmează să fie încheiat; 
    b) opţiunea de a atribui contractele subsecvente încheierii acordului-cadru cu/fără 
reluarea competiţiei, în cazul în care acordul-cadru urmează să fie încheiat cu mai 
mulţi operatori economici; 
    c) frecvenţa de atribuire a contractelor subsecvente; 
    d) criteriul de atribuire şi, după caz, factorii de evaluare care urmează să se aplice 
pentru atribuirea contractelor subsecvente, precum şi orice alte reguli aferente, în 
cazul în care atribuirea contractelor respective urmează să se realizeze prin reluarea 
competiţiei sau parţial prin reluarea competiţiei; 
    e) estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea fi solicitate pe durata 
întregului acord-cadru, precum şi ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea face 
obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe 
durata acordului-cadru; 
    f) estimarea valorii celui mai mare contract subsecvent care urmează să fie atribuit 
pe durata acordului-cadru. 
(6) Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice care reprezintă 
cerinţe, prescripţii, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui serviciu să fie 
descris, în mod obiectiv, astfel încât să corespundă necesităţii autorităţii contractante. 
(7) Prevederile art. 154-159 din Lege se aplica in mod corespunzător. 
Art.6. - (1) Autoritatea contractantă poate iniţia aplicarea procedurii de atribuire 
numai după ce au fost elaborate şi aprobate documentaţia de atribuire şi documentele 
suport. 
(2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare, în zilele 
lucrătoare, documentaţia de atribuire. 
(3) Documentele-suport conţin: 
    a) declaraţia privind persoanele ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii 
contractante, respectiv cele cu putere de reprezentare din partea furnizorilor de 
servicii auxiliare achiziţiei, precum şi datele de identificare ale acestora; 
    b) strategia de contractare. 
(4) Pentru îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 58 din Lege, se întocmește declaraţia 
pe propria răspundere a reprezentantului legal ce va conţine datele de identificare ale 
persoanelor care deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante, precum şi a 
celor cu putere de reprezentare din partea furnizorului de servicii auxiliare, dar şi a celor 
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implicaţi în procedură din partea acestuia din urmă, daca este cazul. Acest document nu 
are caracter de document public, cu excepţia numelui, prenumelui și funcției deținute 
care se publică în anunțul de participare.  
(5) Numele, prenumele şi funcţia deţinută de persoanele prevăzute la alin. (4) se 
precizează şi în cadrul anunţului de participare pentru a da posibilitatea operatorilor 
economici interesaţi de procedura de atribuire să analizeze o potenţială incidenţă a 
unei situaţii de natura celor precizate de art. 60 din Lege. 
(6) Prin datele de identificare ale persoanelor ce deţin funcţii de decizie în cadrul 
autorităţii contractante, care se regăsesc în declaraţia prevăzută la alin. (3) lit. a), se 
înţeleg:  
    a) numele şi prenumele;  
    b) data şi locul naşterii;  
    c) domiciliul actual;   
    d) codul numeric personal;  
    e) funcţia pe care o deţine în cadrul autorităţii contractante prin raportare la 
implicarea în procesul de achiziţie publică.  
(7) Strategia de contractare este un document al fiecărei achiziţii cu o valoare estimată 
egală sau mai mare decât pragurile valorice stabilite la art. 7 alin. (5) din Lege, iniţiată 
de autoritatea contractantă.  
(8) Prin intermediul strategiei de contractare se documentează deciziile din etapa de 
planificare/pregătire a achiziţiei în legătură cu:  
    a) relaţia dintre obiectul, constrângerile asociate şi complexitatea contractului, pe de 
o parte, şi resursele disponibile la nivel de autoritate contractantă pentru derularea 
activităţilor din etapele procesului de achiziţie publică, pe de altă parte;  
    b) procedura de atribuire aleasă, precum şi modalităţile speciale de atribuire a 
contractului de achiziţie publică asociate, dacă este cazul;  
    c) tipul de contract propus şi modalitatea de implementare a acestuia;  
    d) mecanismele de plată în cadrul contractului, alocarea riscurilor în cadrul acestuia, 
măsuri de gestionare a acestora, stabilirea penalităţilor pentru neîndeplinirea sau 
îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor contractuale;  
    e) justificările privind determinarea valorii estimate a contractului/acordului-cadru, 
precum şi orice alte elemente legate de obţinerea de beneficii pentru autoritatea 
contractantă şi/sau îndeplinirea obiectivelor comunicate la nivelul sectorului 
administraţiei publice în care activează autoritatea contractantă;  
    f) obiectivul din strategia locală/regională/naţională de dezvoltare la a cărui realizare 
contribuie contractul/acordul-cadru respectiv, dacă este cazul;  
    g) orice alte elemente relevante pentru îndeplinirea necesităţilor autorităţii 
contractante. 

CAPITOLUL V 
Procedura 

Art.7. - (1) Autoritatea contractantă poate iniţia aplicarea procedurii de atribuire numai după 
ce au fost elaborate şi aprobate documentaţia de atribuire şi documentele suport.  
(2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a publica, în zilele lucrătoare, documentaţia 
de atribuire împreună cu anunțul de participare.  
(3) Procedura proprie presupune:  
    a) publicarea anunţului de participare ori a anunţului de intenţie care este valabil în 
mod continuu privind organizarea procedurii pentru achiziţia publică de servicii sociale si 
alte servicii specifice; 
    b) publicarea documentaţiei de atribuire, care va cuprinde: instrucțiuni către 
ofertanți, caietul de sarcini, proiect de contract, formulare si modele de documente; 
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    c) întocmirea şi transmiterea răspunsurilor la întrebările formulate de către operatorii 
economici interesaţi, în vederea clarificării unor elemente cuprinse în documentaţia de 
atribuire; 
    d) primirea şi înregistrarea ofertelor şi documentelor însoţitoare; 
    e) deschiderea ofertelor; 
    f) evaluarea ofertelor în funcţie de cerintele si criteriile stabilite în documentaţia de 
atribuire; 
    g) stabilirea rezultatelor;  
    h) comunicarea către toţi ofertanţii a rezultatului procedurii de atribuire a contractului 
de achiziţie publică/acordului-cadru; 
    i) încheierea contractului de achiziţie publică; 
    j) publicarea anunțului de atribuire. 
(4) Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără 
publicarea prealabilă a unui anunţ de participare pentru atribuirea contractelor de 
achiziţii publice/acordurilor-cadru de servicii sociale şi alte servicii specifice, 
prevăzute în anexa nr. 2 din Lege, a căror valoare estimată este mai mică decât pragul 
valoric prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. d) din Lege, în cazurile şi condiţiile prevăzute la 
art. 104 din Lege; obligaţia prevăzută la art. 59 alin. (1) lit. a) din prezenta procedură 
rămâne aplicabilă.  
(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), (3) si (4), în situaţia în care fac obiectul 
contractului serviciile sociale reglementate prin Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, 
cu modificările și completările ulterioare, în cazurile şi condiţiile prevăzute la art. 19 și 
22 din Legea nr. 221 din 11 noiembrie 2010 pentru ratificarea Convenţiei privind 
drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a 
Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 
2007 şi semnată de România la 26 septembrie 2007, art. 140 alin. (1) lit. h) din Legea 
asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, art. 6 din 
Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare, și art. 20 din Legea nr. 18/1990 pentru 
ratificarea Convenţiei cu privire la drepturile copilului adoptată de Adunarea Generală 
a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 20 noiembrie 1989, republicată, autoritatea 
contractantă are dreptul de a aplica o procedură de negociere fără publicare 
prealabilă; obligaţiile prevăzute la art. 59 alin. (1) lit. a) și b) din prezenta procedură 
rămân aplicabile, după caz.  
(6) Inițierea procedurii de negociere fără publicare prealabilă, prevăzută la alin. (5), se 
realizează prin transmiterea unei invitații de participare la negociere, însoțită de 
documentația de atribuire, către furnizorul de servicii sociale stabilit conform 
prevederilor legislației menționate la alin. (5). 
(7) Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica această procedură proprie și pentru 
atribuirea acordurilor-cadru ce au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice 
prevazute în anexa nr. 2 la Lege, cu o valoare estimată egală sau mai mare decât 
valorile prevăzute la art. 7 alin. (5), cu respectarea prevederilor art. 114-119 din Lege și 
a prevederilor art. 107-111 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 
98/2016 privind achizitiile publice, aprobate prin H.G. nr. 395/2016, cu modificările și 
completările ulterioare, denumită în continuare H.G. nr. 395/2016. 
(8) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1) si ale art. 8 alin. (5) lit. a), în 
cazurile şi condiţiile prevăzute la art. 104 din Lege, autoritatea contractantă are 
dreptul de a aplica procedura de negociere fără publicare prealabilă pentru achiziţia 
de servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2 din Lege, a căror 
valoare estimată este egală sau mai mare decât pragul valoric prevăzut la art. 7 alin. 
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(1) lit. d) din Lege; obligaţiile prevăzute la art. 8 alin. (5) lit. b) și art. 59 alin. (1) lit. 
b) rămân aplicabile. 
(9) Autoritatea contractantă are dreptul de a stabili ca participarea la procedurile de 
atribuire a contractelor de achiziţii publice având ca obiect exclusiv serviciile de 
sănătate, sociale şi culturale prevăzute la art. 111 din Lege, care fac obiectul codurilor 
CPV 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 
80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-
6, cuprinse între 85000000-9 la 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4, 
98133110-8 să fie rezervată unor operatori economici, cum ar fi persoane juridice fără 
scop lucrativ, întreprinderi sociale şi unităţi protejate, acreditate ca furnizori de 
servicii sociale, furnizori publici de servicii sociale. 
(10) Operatorii economici cărora le poate fi rezervată participarea la procedurile de 
atribuire prevăzute la alin. (9) trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele 
condiţii: 
    a) scopul pentru care a fost înfiinţat operatorul economic este îndeplinirea unor 
obiective în domeniul serviciilor publice, în legătură cu prestarea serviciilor prevăzute 
la alin. (9); 
    b) profitul obţinut de operatorul economic este reinvestit în vederea îndeplinirii 
scopului pentru care acesta a fost înfiinţat; în cazul în care profitul este distribuit sau 
redistribuit, acest lucru se bazează pe considerente legate de participarea angajaţilor 
la beneficiile activităţii operatorului economic; 
    c) organizarea structurilor de conducere sau a structurilor care deţin operatorul 
economic care execută contractul se bazează pe principiul participării angajaţilor în 
cadrul structurilor care deţin operatorul economic sau necesită participarea activă a 
angajaţilor, a utilizatorilor sau a altor entităţi interesate; 
    d) operatorului economic nu i-a fost atribuit un contract pentru serviciile în cauză de 
către autoritatea contractantă respectivă, în temeiul prezentului articol, în ultimii 3 
ani. 
(11) Durata maximă a contractelor de achiziţie publică prevăzute la alin. (9) este de 3 
ani. 
(12) În cuprinsul anunţurilor prevăzute la alin. (3) lit. a) și art. 8 alin. (5) lit. a) 
publicate în vederea atribuirii contractelor de achiziţie publică prevăzute la alin. (9) se 
face trimitere la prezentul articol. 
 

CAPITOLUL VI 
Transparenţă şi publicitate. Anunţul de participare 

 
Art.8. -  (1) Procedura se iniţiază prin publicarea unui anunţ de participare şi a documentaţiei 
de atribuire aferentă.  
(2) Anunțul de participare şi documentaţia de atribuire se publică pe site-ul propriu 
(www.cjvs.eu).  
(3) Anunţul de participare prevăzut la alin. (2) conţine următoarele informaţii:  
    a) denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail ale autorităţii 
contractante;  
    b) tipul de contract şi, dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie încheiat un 
acord-cadru;  
    c) denumirea serviciilor care urmează să fie prestate şi codul/codurile CPV;  
    d) valoarea estimată;  
    e) sursa de finanţare;  
    f) data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor;  
    g) data deschiderii ofertelor;  
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    h) adresa la care se transmit ofertele;  
    i) limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele;  
    j) perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă;  
    k) criteriul de atribuire a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru; 
    l) numele, prenumele si functia deţinută de persoanele care deţin funcţii de decizie 
care sunt implicate în desfăşurarea procedurii de atribuire sau care pot influenţa 
rezultatul acesteia în cadrul autorităţii contractante, precum şi a celor cu putere de 
reprezentare din partea furnizorului de servicii auxiliare, dar şi a celor implicate în 
procedură din partea acestuia din urmă, daca este cazul; 
    m) termenul-limită până la care operatorii economici solicită clarificări cu privire la 
conţinutul documentaţiei de atribuire; 
    n) termenul-limită stabilit pentru a răspunde la solicitările de clarificări adresate de 
operatorii economici. 
(4) Opțional, anunțul de participare prevăzut la alin. (2) poate fi publicat și în SEAP, în 
secțiunea „Inițieri de proceduri de achiziție”/„Publicitate anunțuri”.  
(5) În aplicarea dispoziţiilor alin. (1) și (2), pe lângă publicarea unui anunţ de 
participare şi a documentaţiei de atribuire aferentă pe site-ul propriu (www.cjvs.eu),  
în cazul achiziţiilor a căror valoare estimată este egală sau mai mare decât pragul 
valoric prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. d) din Lege, autoritatea contractantă are 
următoarele obligaţii suplimentare: 
    a) de a-şi face cunoscută intenţia de a achiziţiona respectivele servicii fie prin 
publicarea unui anunţ de participare, fie prin intermediul unui anunţ de intenţie valabil 
în mod continuu; 
    b) de a publica un anunţ de atribuire a contractului. 
(6) Anunţurile prevăzute la alin. (5) se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu 
respectarea formularului standard stabilit de Comisia Europeană în temeiul dispoziţiilor 
art. 51 din Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 
februarie 2014 privind achiziţiile publice şi de abrogare a Directivei 2004/18/CE şi 
conţin informaţiile prevăzute în anexa V, respectiv în partea H, I sau J din respectiva 
directivă. 
(7)  În cazul în care, după publicarea unui anunţ, intervin anumite modificări faţă de 
informaţiile deja existente în acesta, autoritatea contractantă are obligaţia de a 
transmite spre publicare un anunţ de tip erată la anunţul iniţial, care trebuie să fie 
publicat nu mai târziu de 3 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru depunerea 
ofertelor sau cererilor de participare. 
(8) În condiţiile art. 153 din Lege, autoritatea contractantă are obligaţia de a prelungi 
termenul-limită de depunere a ofertelor în cazul în care modificările prevăzute la alin. 
(7) conduc la ajustări/completări ale specificaţiilor tehnice care presupun timp 
suplimentar pentru reacţia potenţialilor ofertanţi, cu excepţia modificărilor 
substanţiale care conduc la anularea procedurii de atribuire deoarece: 
    a) afectează atât de mult elementele ce descriu contextul achiziţiei publice încât au 
ca efect schimbarea indicatorilor principali ce caracterizează rezultatul contractului ce 
urmează a fi atribuit, fapt ce afectează nivelul de competiţie sau schimbă piaţa de 
profil la care se adresează; 
    b) conduc la modificări substanţiale a criteriilor de calificare şi selecţie, în sensul 
extinderii nivelului acestora sau introducerii unora noi, fapt ce determină restrângerea 
competiţiei sau favorizarea unor anumiţi operatori economici. 
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CAPITOLUL VII 
Depunerea ofertelor 

 
Art.9. - (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili şi de a include în anunţul 
de participare data-limită pentru depunerea ofertelor. 
(2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili perioada de depunere a ofertelor în 
funcţie de complexitatea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru şi de cerinţele 
specifice, astfel încât operatorii economici interesaţi să beneficieze de un interval de 
timp adecvat şi suficient pentru elaborarea ofertelor şi pentru pregătirea documentelor 
de calificare şi selecţie, dacă sunt solicitate prin documentele achiziţiei.  
(3) Perioada minimă între data publicarii anunţului de participare şi data-limită de 
depunere a ofertelor este de cel puţin: 
    a) 10 zile, în cazul achiziţiilor a căror valoare estimată este mai mică decât cea 
prevazută la art. 7 alin. (1) lit. d) din Lege;  
    b) 35 zile, în cazul achiziţiilor a căror valoare estimată este egală sau mai mare 
decât pragul valoric prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. d) din Lege. 
(4) Autoritatea contractantă prelungeşte perioada stabilită în anunţul de participare 
sau în documentele achiziţiei pentru depunerea ofertelor, în următoarele cazuri: 
    a) în cazul în care, din orice motiv, informaţiile suplimentare sau răspunsul 
autorităţii contractante la solicitările de clarificări transmise de către operatorii 
economici nu sunt transmise în termenele prevăzute la art. 28, deşi clarificările sau 
informaţiile suplimentare au fost solicitate de operatorul economic în termenul 
prevăzut în anunţul de participare; 
    b) în cazul în care se modifică semnificativ documentele achiziţiei. 
(5) Durata prelungirii perioadei stabilite potrivit alin. (4) este proporţională cu volumul 
şi complexitatea informaţiilor transmise prin clarificări, a informaţiilor suplimentare 
sau a modificărilor aduse documentelor achiziţiei. 
(6)  Durata prelungirii perioadei prevăzute la alin. (5) nu poate fi mai mică de: 
    a) 6 zile, respectiv 4 zile în situaţiile de urgenţă demonstrate corespunzător de 
autoritatea contractantă, prevăzute de art. 74 alin. (3) din Lege, în cazul achiziţiilor a 
căror valoare estimată este egală sau mai mare decât pragul valoric prevăzut la art. 7 
alin. (1) lit. d) din Lege.  
    b) 3 zile, respectiv două zile în situaţiile de urgenţă demonstrate corespunzător de 
autoritatea contractantă, prevăzute la art. 113 alin. (10) din Lege, în cazul achiziţiilor 
a căror valoare estimată este mai mică decât cea prevazută la art. 7 alin. (1) lit. d) din 
Lege.                                                                                                                                                  
(7) Termenele se calculează de la data transmiterii informaţiilor suplimentare şi până 
la termenul stabilit pentru depunerea ofertelor sau solicitărilor de participare. 
(8) În cazul în care informaţiile suplimentare nu au fost transmise în timp util sau 
informaţiile transmise de autoritatea contractantă sunt nesemnificative în ceea ce 
priveşte elaborarea ofertelor, autoritatea contractantă nu are obligaţia de a prelungi 
perioada pentru depunerea ofertelor. 

 
CAPITOLUL VIII 

Participarea la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică 
 

Art.10. - (1) Autorităţile contractante au obligaţia să acorde operatorilor economici un 
tratament egal şi nediscriminatoriu şi să acţioneze într-o manieră transparentă şi 
proporţională. 
(2) În măsura în care intră sub incidenţa anexelor 1, 2, 4 şi 5, 6 şi 7 la Apendicele I al 
Uniunii Europene la AAP şi a celorlalte acorduri internaţionale care prevăd obligaţii în 
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sarcina Uniunii Europene, autorităţile contractante acordă lucrărilor, produselor, 
serviciilor şi operatorilor economici ai semnatarilor acestor acorduri un tratament egal cu 
cel acordat lucrărilor, produselor, serviciilor şi operatorilor economici din Uniunea 
Europeană. 
(3) Autorităţile contractante nu vor concepe sau structura achiziţiile ori elemente ale 
acestora cu scopul exceptării acestora de la aplicarea dispoziţiilor prezentei proceduri și 
legislației aplicabile ori al restrângerii artificiale a concurenţei.  
(4) În sensul alin. (2), se consideră că există o restrângere artificială a concurenţei în 
cazul în care achiziţia ori elemente ale acesteia sunt concepute sau structurate cu 
scopul de a favoriza ori dezavantaja în mod nejustificat anumiţi operatori economici. 
(5) Au dreptul de a participa la procedurile de atribuire prevăzute la art. 68 din Lege, 
în calitate de ofertant individual/ofertant asociat/candidat/terţ 
susţinător/subcontractant, operatorii economici definiţi la art. 3 alin. (1) lit. jj) din 
Lege. 
(6) Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire orice persoană fizică 
sau juridică, având calitatea de ofertant individual/ofertant asociat/candidat/terţ 
susţinător/subcontractant, care nu se încadrează în definiţia de la art. 3 alin. (1) lit. 
jj) din Lege, fără a mai fi necesară verificarea încadrării în prevederile art. 164, 165 şi 
167 din Lege. 
(7) În vederea respectării principiilor transparenţei şi tratamentului egal, autoritatea 
contractantă are dreptul de a solicita, iar operatorul economic are obligaţia de a 
comunica datele de identificare a deţinătorilor/beneficiarilor reali ai acţiunilor la 
purtător, în situaţia în care forma de organizare a operatorului economic 
ofertant/candidat, terţ susţinător sau subcontractant la procedură este de societate pe 
acţiuni, cu capital social reprezentat prin acţiuni la purtător. 
(8) Reprezentantul legal al operatorului economic depune o declaraţie pe propria 
răspundere cu privire la deţinătorii/beneficiarii reali ai acţiunilor la purtător, sub 
sancţiunile prevăzute de art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
Art.11. - (1) Orice operator economic are dreptul de a depune oferta, în condiţiile 
prezentei proceduri. 
(2) Sub sancţiunea excluderii din procedură prevăzută potrivit 167 din Lege şi fără a 
afecta posibilitatea operatorilor economici de a depune ofertă alternativă sau de a 
oferta pe mai multe loturi diferite, ofertantul/candidatul nu are dreptul ca în cadrul 
aceleiaşi proceduri de atribuire: 
    a) să depună două sau mai multe candidaturi/oferte individuale şi/sau comune, sub 
sancţiunea excluderii din competiţie a tuturor candidaturilor/ofertelor în cauză; 
    b) să depună ofertă individuală/comună şi să fie nominalizat ca subcontractant în 
cadrul unei alte oferte, sub sancţiunea excluderii ofertei individuale sau, după caz, a 
celei în care este ofertant asociat. 
Art.12. – (1) În cazul în care ofertantul îşi demonstrează situaţia economică şi 
financiară, respectiv capacitatea tehnică şi profesională, invocând suportul unui/unor 
terţ/terţi, în condiţiile Legii, atunci acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care 
beneficiază prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care 
se confirmă faptul că acesta va pune la dispoziţia ofertantului resursele invocate. 
Subcontractanţii pe ale căror capacităţi ofertantul se bazează pentru demonstrarea 
îndeplinirii anumitor criterii de calificare şi selecţie sunt consideraţi şi terţi susţinători, 
caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul 
ferm. 
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(2)  Autoritatea contractantă are obligaţia de a lua în considerare această susţinere, ca 
probă a îndeplinirii criteriilor minime impuse în cadrul documentaţiei de atribuire dacă 
sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii: 
    a) terţul/terţii susţinător(i) pot dovedi că deţin resursele invocate ca element de 
susţinere a ofertantului; 
    b) ofertantul poate demonstra că va dispune efectiv de resursele entităţilor ce 
acordă susţinerea, necesare pentru realizarea contractului, în cazul în care terţul 
susţinător nu este declarat subcontractant. 
Art.13. - În scopul verificării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie de către 
terţul/terţii care acordă susţinere, în condiţiile art. 183 alin. (1) din Lege, autoritatea 
contractantă poate solicita terţului/terţilor susţinător/i, oricând pe parcursul 
procesului de evaluare, documente şi informaţii suplimentare în legătură cu 
angajamentul dat sau cu documentele prezentate, în cazul în care există rezerve în 
ceea ce priveşte corectitudinea informaţiilor sau documentelor prezentate sau cu 
privire la posibilitatea de executare a obligaţiilor asumate prin respectivul angajament. 
Art.14. - (1) În cazul în care contractantul întâmpină dificultăţi pe parcursul executării 
contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, iar susţinerea acordată de unul sau 
mai mulţi terţi vizează îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi 
financiară şi/sau capacitatea tehnică şi profesională, autoritatea contractantă va 
solicita ofertantului ca prin actul încheiat cu terţul/terţii susţinător(i) să garanteze 
materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm. Prevederile 
contractuale dintre autoritatea contractantă şi contractantul principal vor asigura că 
autoritatea contractantă poate aplica această obligaţie. 
(2) Autoritatea contractantă va trebui, de asemenea, să includă în contract clauze 
specifice care să permită autorităţii contractante să urmărească orice pretenţie la 
daune pe care contractantul ar putea să o aibă împotriva terţului/terţilor 
susţinător/susţinători pentru nerespectarea obligaţiilor asumate prin angajamentul 
ferm, cum ar fi, dar fără a se limita la, printr-o cesiune a drepturilor contractantului 
către autoritatea contractantă, cu titlu de garanţie. 
Art.15. - (1)  În situaţia în care autoritatea contractantă solicită în cadrul criteriilor 
referitoare la capacitatea de exercitare a activităţii profesionale şi/sau cerinţelor de 
executare a contractului anumite autorizaţii specifice, cerinţa se consideră îndeplinită 
în cazul operatorilor economici ce participă în comun la procedura de atribuire, dacă 
aceştia demonstrează că dispun de respectivele resurse autorizate şi/sau că unul dintre 
membrii asocierii deţine autorizaţia solicitată, după caz, cu condiţia ca respectivul 
membru să execute partea din contract pentru care este solicitată autorizaţia 
respectivă. 
(2)  În cazul în care ofertantul sau operatorii economici care participă în comun la 
procedura de atribuire subcontractează o parte din contractul de achiziţie publică, 
cerinţa prevăzută la alin. (1) se consideră îndeplinită dacă subcontractantul 
nominalizat deţine autorizaţia solicitată prin documentaţia de atribuire, cu condiţia ca 
acesta să execute partea din contract pentru care este solicitată autorizaţia 
respectivă. 

CAPITOLUL IX 
Confidenţialitate 

 
Art.16. - (1)  Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei legi sau 
dispoziţiilor legale privind liberul acces la informaţiile de interes public ori ale altor 
acte normative care reglementează activitatea autorităţii contractante, autoritatea 
contractantă are obligaţia de a nu dezvălui informaţiile din propunerea tehnică, 
elementele din propunerea financiară şi/sau fundamentări/justificări de preţ/cost 
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transmise de operatorii economici indicate şi dovedite de aceştia ca fiind confidenţiale 
întrucât sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt 
protejate de un drept de proprietate intelectuală. Caracterul confidenţial se aplică 
doar asupra datelor/informaţiilor indicate şi dovedite ca fiind date cu caracter 
personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate 
intelectuală. 
(2) Dispoziţiile alin. (1) nu afectează obligaţiile autorităţii contractante prevăzute la 
art. 49 şi 59 în legătură cu transmiterea spre publicare a anunţului de atribuire şi, 
respectiv, comunicarea rezultatului procedurii de atribuire către ofertanţi. 
(3) Autoritatea contractantă poate impune operatorilor economici anumite cerinţe în 
vederea protejării caracterului confidenţial al informaţiilor pe care aceasta le pune la 
dispoziţie pe durata întregii proceduri de atribuire. 
(4)  Operatorii economici indică şi dovedesc în cuprinsul ofertei care informaţii din 
propunerea tehnică, elemente din propunerea financiară şi/sau 
fundamentări/justificări de preţ/cost sunt confidenţiale întrucât sunt: date cu caracter 
personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate 
intelectuală. Informaţiile indicate de operatorii economici din propunerea tehnică, 
elemente din propunerea financiară şi/sau fundamentări/justificări de preţ/cost ca 
fiind confidenţiale trebuie să fie însoţite de dovada care le conferă caracterul de 
confidenţialitate, dovadă ce devine anexă la ofertă, în caz contrar nefiind aplicabile 
prevederile alin. (1). 

 
CAPITOLUL X 

Reguli de evitare a conflictului de interese 
 

Art.17. - (1) În procesul de realizare a achiziţiilor publice orice situaţie pentru care nu 
există o reglementare explicită se interpretează prin prisma principiilor prevăzute la 
art. 2 alin. (2) din Lege. 
(2) Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are obligaţia 
de a lua toate măsurile necesare pentru a evita apariţia unor situaţii de natură să 
determine existenţa unui conflict de interese şi/sau împiedicarea, restrângerea sau 
denaturarea concurenţei. 
(3) În cazul în care constată apariţia unei situaţii dintre cele prevăzute la alin. (2), 
autoritatea contractantă are obligaţia de a elimina efectele rezultate dintr-o astfel de 
împrejurare, adoptând, potrivit competenţelor, după caz, măsuri corective de 
modificare, încetare, revocare sau anulare ale actelor care au afectat aplicarea 
corectă a procedurii de atribuire sau ale activităţilor care au legătură cu acestea. 
(4) Autoritatea contractantă este responsabilă pentru modul de atribuire a contractului 
de achiziţie publică/acordului-cadru, inclusiv achiziţia directă, cu respectarea tuturor 
dispoziţiilor legale aplicabile. 
(6) Prevederile art. 59 - 63 din Lege se aplică în mod corespunzător. 
 

CAPITOLUL XI 
Reguli aplicabile comunicărilor 

 
Art.18. - (1) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare şi altele asemenea, 
prevăzute de prezenta lege, sunt transmise în scris, prin mijloace electronice de 
comunicare sau, ca excepţie, prin alte mijloace decât cele electronice. 
(2) Instrumentele şi dispozitivele utilizate pentru comunicarea prin mijloace 
electronice, precum şi caracteristicile tehnice ale acestora trebuie să fie 
nediscriminatorii, disponibile cu caracter general, trebuie să asigure 
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interoperabilitatea cu produsele de uz general în domeniul tehnologiei informaţiei şi 
comunicaţiilor şi să nu limiteze accesul operatorilor economici la procedura de 
atribuire. 
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), comunicarea verbală poate fi utilizată 
pentru alte comunicări decât cele privind elementele esenţiale ale unei proceduri de 
atribuire, cu condiţia consemnării în scris a principalelor elemente ale conţinutului 
comunicării verbale, cu condiţia respectării procedurilor de atribuire, cu informarea 
tuturor participanţilor. 
(4) În sensul dispoziţiilor alin. (3), elementele esenţiale ale procedurii de atribuire 
includ documentele achiziţiei, solicitările de participare şi ofertele. 
(5) Conţinutul comunicărilor verbale cu ofertanţii care ar putea avea un impact 
semnificativ asupra conţinutului şi evaluării ofertelor se consemnează prin mijloace 
corespunzătoare, cum ar fi minute, înregistrări audio sau sinteze ale principalelor 
elemente ale comunicării. 
Art.19. - (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura protejarea integrităţii 
datelor, a confidenţialităţii ofertelor în cadrul tuturor operaţiunilor de comunicare, 
transmitere şi stocare a informaţiilor. 
(2)  Conţinutul ofertelor este confidenţial până la publicarea raportului procedurii. 
(3) Autoritatea contractantă ia cunoştinţă de conţinutul ofertelor numai de la data 
stabilită pentru deschiderea acestora.  
Art.20. - (1) Autoritatea contractantă are dreptul, dacă este necesar, să impună 
utilizarea unor instrumente şi dispozitive care nu sunt disponibile cu caracter general, 
cu condiţia să ofere mijloace alternative de acces. 
(2) Autoritatea contractantă oferă mijloace alternative de acces adecvate dacă se află 
într-una dintre următoarele situaţii: 
    a) oferă acces direct, liber, complet şi gratuit, prin mijloace electronice, la 
instrumentele şi dispozitivele prevăzute la alin. (1) de la data publicării anunţului de 
participare; în cuprinsul anunţului de participare se specifică adresa de internet la care 
sunt accesibile aceste instrumente şi dispozitive; 
    b) asigură că operatorii economici care nu au acces la instrumentele şi dispozitivele 
prevăzute la alin. (1) şi nici posibilitatea de a le obţine în termenele stabilite, cu 
condiţia ca lipsa accesului să nu poată fi atribuită operatorului economic în cauză, pot 
avea acces la procedura de atribuire prin utilizarea unor dispozitive provizorii puse la 
dispoziţie cu titlu gratuit online; 
    c) asigură disponibilitatea unei metode alternative pentru depunerea electronică a 
ofertelor. 
Art.21. - (1) Situaţiile şi condiţiile în care este permisă folosirea altor mijloace de 
comunicare decât cele electronice sunt: 
    a) atunci când, ca urmare a naturii specializate a achiziţiei, se utilizează mijloace 
electronice de comunicare care necesită instrumente, dispozitive, formate de fişiere 
specifice, aplicaţii care nu sunt disponibile cu caracter general; 
    b) atunci când aplicaţiile care suportă formatele de fişiere adecvate pentru 
descrierea ofertelor utilizează formate de fişiere care nu pot fi procesate de nicio altă 
aplicaţie deschisă sau disponibilă cu caracter general sau fac obiectul unui regim de 
licenţe limitate de drepturi de proprietate intelectuală, iar autoritatea contractantă nu 
le poate pune la dispoziţie pentru descărcare sau pentru utilizare la distanţă; 
    c) atunci când utilizarea mijloacelor electronice de comunicare ar necesita 
echipamente de birou specializate care nu sunt disponibile cu caracter în general 
pentru autorităţile contractante; 
    d) atunci când prin documentele achiziţiei se solicită prezentarea unor mostre, 
machete sau modele la scară redusă care nu pot fi transmise prin mijloace electronice; 



PROCEDURA PROPRIE pentru organizarea şi desfăşurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica ce au ca obiect servicii 
sociale si alte servicii specifice prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice 
Autoritatea Contractanta: JUDETUL VASLUI 

14

    e) atunci când este necesară, fie din cauza unei încălcări a securităţii mijloacelor 
electronice de comunicare, fie pentru protejarea naturii deosebit de sensibile a 
informaţiilor care necesită un nivel de protecţie atât de ridicat încât nu poate fi 
asigurat în mod corespunzător prin utilizarea instrumentelor şi dispozitivelor 
electronice disponibile cu caracter general pentru operatorii economici sau care pot fi 
puse la dispoziţia acestora prin mijloace alternative de acces. 
(2) În ceea ce priveşte comunicările pentru care nu sunt folosite mijloace electronice 
de comunicare în conformitate cu alin. (1), comunicarea se poate realiza prin: 
    a) intermediul serviciilor poştale; 
    b) fax; 
    c) combinaţie între lit. a) şi b). 
(3) Autoritatea contractantă care se află în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) 
are obligaţia de a indica în raportul procedurii de atribuire motivele concrete care au 
condus la solicitarea altor mijloace de comunicare în procesul de depunere a ofertelor 
decât cele electronice. 
Art.22. - Instrumentele şi dispozitivele de recepţie electronică a ofertelor, a cererilor 
de participare, precum şi a planurilor şi proiectelor pentru concursul de soluţii trebuie 
să garanteze, prin mijloace tehnice şi proceduri adecvate, cel puţin că: 
    a) data şi ora exacte de primire a ofertelor, a cererilor de participare, a planurilor şi 
a proiectelor pot fi determinate cu precizie; 
    b) se poate asigura în mod rezonabil ca nimeni să nu poată avea acces la informaţiile 
transmise conform prezentelor cerinţe înainte de termenele specificate; 
    c) numai persoanele autorizate pot stabili sau modifica datele pentru deschiderea 
informaţiilor primite; 
    d) în decursul diferitelor etape ale procedurii de achiziţie sau ale concursului de 
soluţii, accesul la toate datele prezentate sau la o parte din acestea trebuie să fie 
permis doar persoanelor autorizate; 
    e) doar persoanele autorizate pot permite accesul la informaţiile trimise şi doar 
după data stabilită; 
    f) informaţiile primite şi deschise în temeiul prezentelor cerinţe trebuie să rămână 
accesibile doar persoanelor autorizate în acest sens; 
    g) în cazul în care interdicţiile de acces sau condiţiile prevăzute la lit. b)-f) sunt 
încălcate sau se încearcă acest lucru, se poate asigura în mod rezonabil că încălcările 
sau încercările de încălcare pot fi uşor detectate. 
 

CAPITOLUL XII  
Împărţirea pe loturi 

 
Art.23. - (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a recurge la atribuirea pe loturi a 
contractelor de achiziţie publică şi a acordurilor-cadru şi, în acest caz, de a stabili 
dimensiunea şi obiectul loturilor, cu condiţia includerii acestor informaţii în 
documentele achiziţiei. 
(2) În sensul alin. (1), autoritatea contractantă va stabili obiectul fiecărui lot, pe baze 
cantitative, adaptând dimensiunea contractelor individuale astfel încât să corespundă 
mai bine capacităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, sau pe baze calitative, în 
conformitate cu diferitele meserii şi specializări implicate, pentru a adapta conţinutul 
contractelor individuale mai îndeaproape la sectoarele specializate ale IMM-urilor sau 
în conformitate cu diferitele faze ulterioare ale proiectului. 
(3) În situaţia în care autoritatea contractantă nu recurge la atribuirea contractului pe 
loturi, aceasta are obligaţia de a justifica decizia de a nu atribui contractul pe loturi. 
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(4) În cazul prevăzut la alin. (1), autoritatea contractantă precizează în anunţul de 
participare dacă ofertele pot fi depuse pentru unul, pentru mai multe sau pentru toate 
loturile. 
(5) Autoritatea contractantă are dreptul, chiar şi în cazul în care pot fi depuse oferte 
pentru mai multe sau pentru toate loturile, să limiteze numărul de loturi care pot fi 
atribuite aceluiaşi ofertant. 
(6) În situaţia prevăzută la alin. (5), autoritatea contractantă precizează în anunţul de 
participare numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui ofertant. 
(7) Autoritatea contractantă are obligaţia de a indica în documentele achiziţiei 
criteriile şi regulile obiective şi nediscriminatorii care se vor aplica pentru stabilirea 
loturilor care vor fi atribuite aceluiaşi ofertant, în cazul în care în urma aplicării 
criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare ar rezulta atribuirea către un ofertant 
a unui număr de loturi mai mare decât numărul maxim admis. 
(8) În cazul în care aceluiaşi ofertant îi pot fi atribuite mai multe loturi, autoritatea 
contractantă are dreptul de a decide atribuirea contractului/contractelor prin reunirea 
mai multor loturi sau a tuturor loturilor şi atribuirea acestora aceluiaşi ofertant, dacă a 
precizat în anunţul de participare faptul că îşi rezervă dreptul de a face acest lucru şi a 
indicat loturile sau grupurile de loturi care pot fi reunite. 
(9) În cazul în care aceluiaşi ofertant îi pot fi atribuite mai multe loturi, autoritatea 
contractantă efectuează o evaluare comparativă a ofertelor, pentru a stabili dacă 
ofertele depuse de către un ofertant pentru o anumită combinaţie de loturi luate în 
ansamblu ar primi un punctaj superior prin aplicarea criteriului de atribuire şi a 
factorilor de evaluare stabiliţi în documentaţia de atribuire prin raportare la loturile 
respective faţă de punctajul total obţinut de ofertele pentru loturile individuale în 
cauză luate separat. 
(10) Autoritatea contractantă efectuează evaluarea comparativă prevăzută la alin. (9) 
prin stabilirea în primul rând a punctajelor ofertelor pentru fiecare lot în parte prin 
aplicarea criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare stabiliţi în documentaţia de 
atribuire şi, apoi, prin compararea punctajului total astfel obţinut cu punctajul atribuit 
ofertelor depuse de către un ofertant pentru combinaţia de loturi respectivă, în 
ansamblu. 

CAPITOLUL XIII 
Criterii de calificare şi selecţie  

 
Art.24. - (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica în cadrul procedurii de 
atribuire numai criterii de calificare şi selecţie referitoare la: 
    a) motive de excludere, în conformitate cu capitolul IV, secţiunea a 6-a, paragraful 
2 din Lege - Motive de excludere a candidatului/ofertantului; 
    b) capacitatea ofertantului, în conformitate cu capitolul IV, secţiunea a 6-a, 
paragraful 3 din Lege - Capacitatea candidatului/ofertantului. 
 

CAPITOLUL XIV 
Criterii de atribuire a contractului de achiziţie publică 

 
Art.25. -  (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza în cadrul documentației 
de atribuire și în anunţul de participare criteriul de atribuire a contractului de achiziţie 
publică, care, odată stabilit, nu poate fi schimbat pe toată durata de aplicare a 
procedurii de atribuire. 
(2) Fără a aduce atingere dispoziţiilor legale sau administrative privind preţul anumitor 
produse ori remunerarea anumitor servicii, autoritatea contractantă atribuie contractul 
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de achiziţie publică/acordul-cadru ofertantului care a depus oferta cea mai 
avantajoasă din punct de vedere economic. 
 (3) În sensul dispoziţiilor alin. (2), autoritatea contractantă stabileşte cea mai 
avantajoasă din punct de vedere economic pe baza criteriului de atribuire şi a 
factorilor de evaluare prevăzuţi în documentele achiziţiei. 
(4) Pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic în 
conformitate cu dispoziţiile alin. (3), autoritatea contractantă are dreptul de a aplica 
unul dintre următoarele criterii de atribuire: 
    a) preţul cel mai scăzut; 
    b) costul cel mai scăzut; 
    c) cel mai bun raport calitate-preţ; 
    d) cel mai bun raport calitate-cost. 
(5) Stabilirea și aplicarea criteriului de atribuire se face cu respectarea prevederilor art. 
187-192 din Lege și ale art. 32-34 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 
achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu 
modificările și completările ulterioare.   
(6) Criteriile de atribuire utilizate pentru atribuirea contractelor de achiziţie 
publică/acordurilor-cadru având ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, 
prevăzute în anexa nr. 2, şi a căror valoare estimată este egală sau mai mare decât 
pragul valoric prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. d) din Lege sunt cel mai bun raport 
calitate-preţ sau cel mai bun raport calitate-cost, prevăzute la art. 187 alin. (3) lit. c) 
şi d) din Lege ţinându-se seama de criteriile de calitate şi de sustenabilitate ale 
serviciilor sociale. 
(7) În situaţia în care fac obiectul contractului serviciile sociale reglementate prin 
Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, autoritatea 
contractantă formulează criteriile de calitate prevăzute la art. 111 alin. (6) din Lege în 
conformitate cu standardele minime de calitate în baza cărora a fost eliberată licenţa 
de funcţionare şi, după caz, în conformitate cu indicatorii de performanţă stabiliți 
conform art. 15 alin. (3) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul 
serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare. 
(8) Criteriile de sustenabilitate a serviciilor sociale prevăzute la art. 111 alin. (6) din 
Lege pot avea în vedere: asigurarea continuităţii, efectele pe termen lung ale 
serviciilor sociale asupra beneficiarilor, familiei, comunităţii, implementarea 
principiului proximităţii în organizarea/acordarea serviciilor sociale, capacitatea de 
autosusţinere a acestora, soluţii inovatoare, inclusiv prin valorificarea potenţialului 
beneficiarilor şi/sau membrilor comunităţii de a participa şi de a se implica în 
acordarea serviciilor şi altele asemenea. 

 
CAPITOLUL XV 

Stabilirea garanţiei de participare 
 

Art.26. - (1) Garanţia de participare reprezintă un instrument aferent modului de 
prezentare a ofertei, care are drept scop protejarea autorităţii contractante faţă de 
riscul unui comportament necorespunzător al ofertantului pe toată perioada implicării 
sale în procedura de atribuire.  
(2) Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ofertanţilor constituirea garanţiei de 
participare.  
(3) Dacă se solicită constituirea garanţiei de participare, prevederile art. 35-38 din H.G. 
nr. 395/2016 se aplică în mod corespunzător. 
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CAPITOLUL XVI 
Stabilirea garanţiei de bună execuţie 

 
Art.27. - (1) Garanţia de bună execuţie a contractului se constituie de către contractant 
în scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în 
perioada convenită a contractului de achiziţie publică.  
(2) Dacă se solicită constituirea garanţiei de bună execuţie, prevederile art. 39-42 din 
H.G. nr. 395/2016 se aplică în mod corespunzător. 

 
CAPITOLUL XVII 

Dreptul de a solicita clarificări 
 

Art.28. -  (1)  Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau 
informaţii suplimentare în legătură cu documentaţia de atribuire, cu respectarea 
termenului limită stabilit de autoritatea contractantă în anunţul de participare. 
(2)  Autoritatea contractantă stabileşte prin anunţul de participare unul sau două 
termene-limită în care va răspunde în mod clar şi complet tuturor solicitărilor de 
clarificare/informaţiilor suplimentare. 
(3) În măsura în care solicitările de clarificări sau informaţii suplimentare au fost 
adresate în termenul prevăzut în anunţul de participare, răspunsul autorităţii 
contractante la aceste solicitări trebuie să fie transmis astfel: 
    a) în conformitate cu prevederile art. 161 alin. (2) din Lege, în cazul achiziţiilor a 
căror valoare estimată este mai mică decât cea prevazută la art. 7 alin. (1) lit. d) din 
Lege.  
    b) în conformitate cu prevederile art. 161 alin. (1) din Lege, în cazul achiziţiilor a 
căror valoare estimată este egală sau mai mare decât pragul valoric prevăzut la art. 7 
alin. (1) lit. d) din Lege. 
Art.29. - (1) Orice răspuns al autorităţii contractante la solicitările de clarificări sau 
informaţiile suplimentare primite în condiţiile art. 160 alin. (1) din Lege se publică 
atașat anunțului de participare sau documentației de atribuire. 
(2)  Odată cu termenul/termenele limită prevăzut/prevăzute de art. 160 alin. (2) din 
Lege, autoritatea contractantă stabileşte în anunţul de participare şi termenul-limită 
până la care operatorii economici solicită clarificări cu privire la conţinutul 
documentaţiei de atribuire, acesta urmând să fie corelat cu termenul final de răspuns, 
astfel încât să fie acordată o perioadă suficientă de timp operatorilor economici pentru 
a analiza documentaţia de atribuire şi să formuleze întrebările pe care le consideră 
necesare. 
(3)  Autoritatea contractantă menţionează în anunţul de participare că va răspunde la 
solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul-limită 
stabilit. 
(4) În situaţia în care sunt stabilite două termene de răspuns ale autorităţii 
contractante la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici, aceasta 
poate grupa pe cele două termene întrebările şi răspunsurile aferente, pe baza unor 
criterii cum ar fi data înregistrării solicitării de clarificări, complexitatea aspectelor 
incidente, asigurându-se că timpul acordat pentru elaborarea ofertelor este unul 
adecvat. 
Art.30. - (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a publica clarificari la documentaţia 
de atribuire si din proprie iniţiativă, dacă acest fapt nu afectează participarea la 
procedura de atribuire. 
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(2) Orice astfel de clarificare trebuie publicată de către autoritatea contractantă în 
termenele prevazute la art. 28 alin. (3).  
(3) Autoritatea contractantă prelungeşte perioada stabilită în anunţul de participare sau 
în documentele achiziţiei pentru depunerea ofertelor, în condițiile prevederilor art. 9 
alin. (4) – (7). 

CAPITOLUL XVIII 
Elaborarea si prezentarea ofertei 

 
Art.31. - (1) Operatorul economic elaborează oferta în conformitate cu prevederile 
documentaţiei de atribuire şi indică, motivat, în cuprinsul acesteia care informaţii din 
propunerea tehnică şi/sau din propunerea financiară sunt confidenţiale, clasificate sau 
sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală, în baza legislaţiei aplicabile. 
(2) Ofertantul depune oferta, documentele de calificare, răspunsurile la solicitările de 
clarificări numai în condițiile stabilite de autoritatea contractantă în anunțul de 
participare și/sau documentația de atribuire. 
(3) Propunerea tehnică se elaborează în concordanţă cu cerinţele cuprinse în caietul de 
sarcini în aşa fel încât să asigure furnizarea tuturor informaţiilor necesare evaluării 
tehnice. 
(4) Propunerea financiară se elaborează în aşa fel încât să asigure furnizarea tuturor 
informaţiilor necesare evaluării financiare. 
Art.32. - Oferta are caracter ferm şi obligatoriu, din punctul de vedere al conţinutului, 
pe toată perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă şi trebuie să 
fie semnată pe fiecare pagină, pe propria răspundere, de către ofertant sau de către o 
persoană împuternicită legal de acesta. 
Art.33. - (1) Ofertantul are obligaţia de a depune oferta în forma stabilită în 
documentaţia de atribuire, la adresa şi până la data şi ora-limită pentru depunere, 
stabilite în anuntul de participare, şi îşi asumă riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa 
majoră sau cazul fortuit. 
(2) Oferta care este depusă la o altă adresă a autorităţii contractante decât cea stabilită 
de către aceasta sau după expirarea datei-limită pentru depunere va fi respinsa. 
Art.34. - Ofertantul are dreptul de a depune o singură ofertă, cu obligaţia ca aceasta să 
nu se abată de la cerinţele prevăzute în documentaţia de atribuire. 
Art.35. - Autoritatea contractantă are obligaţia de a păstra confidenţialitatea asupra 
conţinutului ofertei, precum şi asupra oricărei informaţii suplimentare solicitate 
ofertantului şi a cărei dezvăluire ar putea să aducă atingere dreptului ofertantului de a-şi 
proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale. 
 

CAPITOLUL XIX 
Modificarea, retragerea şi valabilitatea ofertei 

 
Art.36. - Orice ofertant are dreptul de a-şi modifica sau retrage oferta numai înainte de 
data-limită stabilită pentru depunerea ofertei. 
Art.37. - Ofertantul nu are dreptul de a retrage sau de a modifica oferta după expirarea 
datei-limită pentru depunerea ofertelor, sub sancţiunea excluderii acestuia de la 
procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.  
Art.38. - (1) Ofertantul are obligaţia de a menţine oferta valabilă pe toată perioada de 
valabilitate stabilita de autoritatea contractanta. 
(2) Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ofertanţilor, în circumstanţe 
excepţionale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei 
perioade.  
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(3) Ofertantul are obligaţia de a comunica autorităţii contractante dacă este de acord sau 
nu cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. 
(4) În cazul în care ofertantul nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a 
ofertei, se consideră că şi-a retras oferta. 
 

CAPITOLUL XX 
Comisia de evaluare 

 
Art.39. - (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a desemna, pentru atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, persoane responsabile pentru evaluarea ofertelor, care se 
constituie într-o comisie de evaluare.  
(2) În sensul prevederilor alin. (1), din cadrul comisiei de evaluare pot face parte membri 
aparţinând compartimentelor autorităţii contractante, iar în cazul în care beneficiarul 
final al contractului este o altă autoritate contractantă, și din cadrul respectivei 
autorităţi contractante.  
(3) Autoritatea contractantă va numi o persoană responsabilă cu aplicarea procedurii de 
atribuire din cadrul compartimentului intern specializat în domeniul achiziţiilor.  
(4) În cazul în care evaluarea ofertelor necesită o expertiză aprofundată în domeniul 
achiziţiilor publice ori de natură tehnică, financiară, juridică şi/sau privind aspectele 
contractuale specifice, autoritatea contractantă poate desemna, pe lângă comisia de 
evaluare, specialişti externi, numiţi experţi cooptaţi, care desfăşoară activităţi 
independente sau care sunt puşi la dispoziţie de către furnizorii de servicii auxiliare 
achiziţiei. 
(5) Prevederile art. 126-131 din H.G. nr. 395/2016 se aplică în mod corespunzător. 
Art.40. - (1) Comisia de evaluare are următoarele atribuţii:  
    a) deschiderea ofertelor şi, după caz, a altor documente care însoţesc oferta;  
    b) verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare de către ofertanţi;  
    c) verificarea conformităţii propunerilor tehnice ale ofertanţilor cu prevederile 
caietului de sarcini;  
    d) verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertanţi, inclusiv verificarea 
conformităţii cu propunerile tehnice, verificarea aritmetică, verificarea încadrării în 
fondurile care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică 
respectiv, precum şi, dacă este cazul, verificarea încadrării acestora în situaţia prevăzută 
la art. 210 din Lege;  
    e) elaborarea solicitărilor de clarificări şi/sau completări necesare în vederea evaluării 
solicitărilor de participare şi/sau ofertelor;  
    f) stabilirea ofertelor inacceptabile şi/sau neconforme şi/sau neadecvate şi a motivelor 
care stau la baza încadrării acestora în fiecare din aceste categorii;  
    g) stabilirea ofertelor admisibile;  
    h) aplicarea criteriului de atribuire;  
    i) stabilirea ofertei/ofertelor câştigătoare sau, după caz, formularea propunerii de 
anulare a procedurii;  
    j) elaborarea proceselor-verbale aferente fiecărei şedinţe şi a raportului procedurii 
de atribuire. 
Art.41. - (1) Pe parcursul desfăşurării procesului de evaluare, membrii comisiei de evaluare şi 
experţii cooptaţi au obligaţia de a păstra confidenţialitatea asupra conţinutului ofertelor, 
precum şi asupra oricăror alte informaţii prezentate de către ofertanţi în procedura de 
atribuire.  
(2) Încălcarea angajamentelor referitoare la confidenţialitate se sancţionează conform 
legii.  
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(3) Cu excepţia şedinţei de deschidere a ofertelor, la întrunirile comisiei de evaluare au 
dreptul de a participa numai membrii acesteia şi, după caz, experţii cooptaţi, precum şi 
persoanele împuternicite de către ANAP.  
(4) Membrii comisiei de evaluare şi experţii externi cooptaţi au obligaţia de a respecta 
regulile de evitare a conflictului de interese prevăzute în cap. II secţiunea a 4-a din 
Lege. 
Art.42. -  (1) Membrii comisiei de evaluare semnează o declaraţie de confidenţialitate şi 
imparţialitate pe propria răspundere prin care se angajează să respecte prevederile art. 
129 din H.G. nr. 395/2016 şi prin care confirmă că nu se află într-o situaţie care implică 
existenţa unui conflict de interese. 
(2) Declaraţia prevăzută la alin. (1) trebuie semnată de membrii comisiei de evaluare 
înainte de preluarea atribuţiilor specifice, după data şi ora-limită pentru depunerea 
solicitărilor de participare/ofertelor, şi conţine următoarele date de identificare:  
    a) numele şi prenumele;  
    b) data şi locul naşterii;  
    c) domiciliul actual;  
    d) codul numeric personal.  
(3) În cazul în care unul dintre membrii desemnaţi în comisia de evaluare sau unul dintre 
experţii cooptaţi constată că se află într-o situaţie de conflict de interese, atunci acesta 
are obligaţia de a solicita de îndată înlocuirea sa din componenţa comisiei respective cu o 
altă persoană.  
(4) Situaţiile privind conflictul de interese pot fi sesizate autorităţii contractante şi de 
către terţi.  
(5) În cazul în care sunt sesizate astfel de situaţii, autoritatea contractantă are 
obligaţia de a verifica cele semnalate şi, dacă este cazul, de a adopta măsurile 
necesare pentru evitarea/remedierea oricăror aspecte care pot determina apariţia unui 
conflict de interese. 

 
CAPITOLUL XXI 

Deschiderea şi evaluarea ofertelor 
 

Art.43. - (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a deschide ofertele la data, ora 
şi adresa indicate în anunţul de participare, organizându-se în acest sens o şedinţă de 
deschidere a ofertelor. 
(2) Orice ofertant are dreptul de a participa la şedinţa de deschidere a ofertelor 
prevăzută la alin. (1). 
(3) În cadrul şedinţei de deschidere a ofertelor nu este permisă respingerea vreunei 
oferte, cu excepţia celor pentru care nu a fost prezentată dovada constituirii garanţiei 
de participare, dacă a fost solicitată. 
(4) Şedinţa de deschidere se finalizează printr-un proces-verbal semnat de membrii 
comisiei de evaluare şi de reprezentanţii legali/împuterniciţi ai operatorilor economici 
prezenţi la şedinţă, în care se consemnează modul de desfăşurare a şedinţei 
respective, aspectele formale constatate la deschiderea ofertelor, elementele 
principale ale fiecărei oferte, inclusiv preţul, consemnându-se totodată lista 
documentelor depuse de fiecare operator economic în parte. 
(5) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite un exemplar al procesului-
verbal tuturor operatorilor economici participanţi la procedura de atribuire, în cel mult 
o zi lucrătoare de la deschidere, indiferent dacă aceştia au fost sau nu prezenţi la 
şedinţa respectivă. 
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(6) Orice decizie cu privire la calificarea ofertanţilor sau, după caz, cu privire la 
evaluarea ofertelor se adoptă de către comisia de evaluare în cadrul unor şedinţe 
ulterioare şedinţei de deschidere a ofertelor. 
(7) Oferta depusă după data şi ora-limită de depunere a ofertelor sau la o altă adresă 
decât cea precizată în anunţul de participare se returnează fără a fi deschisă 
operatorului economic care a depus-o. 
Art.44. - (1) In cazul în care, în cadrul documentaţiei de atribuire, a fost prevăzută 
obligaţia îndeplinirii unor criterii de calificare, astfel cum sunt acestea prevăzute la CAP. 
XIII din prezenta procedura, comisia de evaluare are obligaţia verificării modului de 
îndeplinire a acestor criterii de către fiecare ofertant în parte. 
(2) Comisia de evaluare are obligaţia de a analiza şi de a verifica fiecare oferta atât din 
punct de vedere al elementelor tehnice propuse, cât şi din punct de vedere al aspectelor 
financiare pe care le implica. 
(3) Propunerea tehnică trebuie să corespundă cerinţelor minime prevăzute în caietul de 
sarcini. 
(4) Propunerea financiară trebuie sa se încadreze în limita fondurilor care pot fi 
disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publica respectiv. 
Art.45. - Prevederile art. 132-141 ale Cap. III, Secțiunea 10 – Procesul de verificare și 
evaluare din H.G. nr. 395/2016 se aplică în mod corespunzător. 
Art.46. - (1) Autoritatea contractantă stabileşte oferta câştigătoare pe baza criteriului 
de atribuire şi a factorilor de evaluare precizaţi în invitaţia de participare/anunţul de 
participare şi în documentele achiziţiei, dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ 
următoarele condiţii: 
    a) oferta respectivă îndeplineşte toate cerinţele, condiţiile şi criteriile stabilite prin 
anunţul de participare şi documentele achiziţiei, având în vedere, dacă este cazul, 
dispoziţiile art. 162 din Lege; 
    b) oferta respectivă a fost depusă de un ofertant care îndeplineşte criteriile privind 
capacitatea şi, dacă este cazul, criteriile de selecţie şi nu se află sub incidenţa 
motivelor de excludere. 
(2) În cazul în care autoritatea contractantă nu poate încheia contractul/acordul-cadru 
cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare, din cauza faptului că 
ofertantul în cauză se află într-o situaţie de forţă majoră sau în imposibilitatea fortuită 
de a executa contractul/acordul-cadru, autoritatea contractantă are obligaţia să 
declare câştigătoare oferta clasată pe locul următor, în condiţiile în care aceasta există 
şi este admisibilă. 
(3)  În cazul în care, în situaţia prevăzută la alin. (2), nu există o ofertă clasată pe locul 
următor admisibilă, sunt aplicabile dispoziţiile art. 212 alin. (1) lit. e) din Lege. 
Art.47. - (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a întocmi raportul procedurii de 
atribuire pentru fiecare contract de achiziţie publică atribuit sau acord-cadru încheiat.  
(2) Raportul procedurii se transmite ofertantilor, în aceeaşi zi cu transmiterea 
comunicării prevăzute la art. 215 alin. (1) din Lege, fără referire la informaţiile pe care 
operatorul economic le precizează şi probează ca fiind confidenţiale sau protejate de 
un drept de proprietate intelectuală. 
(3) Raportul procedurii de atribuire prevăzut la alin. (1) trebuie să cuprindă cel puţin 
următoarele documente/informaţii: 
    a) denumirea şi adresa autorităţii contractante, obiectul şi valoarea contractului de 
achiziţie publică/acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziţii; 
    b) motivele respingerii unei oferte care are un preţ neobişnuit de scăzut; 
    c) denumirea ofertantului declarat câştigător şi motivele pentru care oferta acestuia 
a fost desemnată câştigătoare; 
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    d) în măsura în care sunt cunoscute, partea/părţile din contractul de achiziţie 
publică/acordul-cadru pe care ofertantul declarat câştigător intenţionează să o/le 
subcontracteze unor terţi şi denumirea subcontractanţilor; 
    e) justificarea motivelor privind alegerea procedurii de atribuire, în cazul aplicării 
procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare; 
    f) justificarea motivelor pentru care autoritatea contractantă a decis anularea 
procedurii de atribuire; 
    g) atunci când este cazul, motivele pentru care au fost folosite alte mijloace de 
comunicare decât cele electronice pentru depunerea ofertelor; 
    h) atunci când este cazul, conflictele de interese identificate şi măsurile luate în 
acest sens. 
(4) Raportul procedurii de atribuire prevăzut la alin. (1) sau orice elemente importante 
din cuprinsul acestuia vor fi comunicate Comisiei Europene sau autorităţilor şi 
instituţiilor publice competente, la solicitarea acestora. 
 

CAPITOLUL XXII 
Informarea ofertanţilor 

 
Art.48. - (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite ofertantului declarat 
câştigător o comunicare privind acceptarea ofertei sale, prin care îşi manifestă acordul 
de a încheia contractul de achiziţie publică/acordul-cadru. 
(2)  Autoritatea contractantă întocmeşte raportul procedurii într-un termen care să nu 
depăşească:  
    a) termenul prevazut la art. 214 alin. (3) lit. a) din Lege, în cazul achiziţiilor a căror 
valoare estimată este egală sau mai mare decât pragul valoric prevăzut la art. 7 alin. 
(1) lit. d) din Lege. 
    b) termenul prevazut la art. 214 alin. (3) lit. b) din Lege, în cazul achiziţiilor a căror 
valoare estimată este mai mică decât cea prevazută la art. 7 alin. (1) lit. d) din Lege. 
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în cazuri temeinic justificate şi cu 
aprobarea conducătorului autorităţii contractante, termenul de întocmire a raportului 
procedurii sau a raportului intermediar se poate prelungi o singură dată, cu un termen 
ce nu poate depăşi: 
    a) termenul prevazut la art. 214 alin. (5) lit. a) din Lege, în cazul achiziţiilor a căror 
valoare estimată este egală sau mai mare decât pragul valoric prevăzut la art. 7 alin. 
(1) lit. d) din Lege. 
    b) termenul prevazut la art. 214 alin. (5) lit. b) din Lege, în cazul achiziţiilor a căror 
valoare estimată este mai mică decât cea prevazută la art. 7 alin. (1) lit. d) din Lege. 
(4) În cazurile prevăzute la alin. (3), autoritatea contractantă aduce la cunoştinţa 
operatorilor economici implicaţi în procedură decizia de prelungire a termenului de 
întocmire a raportului procedurii, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la 
expirarea termenului iniţial de evaluare. 
(5) În cazul în care, ca urmare a unei decizii emise de Consiliul Naţional de Soluţionare 
a Contestaţiilor/instanţa de judecată, autoritatea contractantă este obligată să 
anuleze un act/să emită un act/să adopte măsurile necesare restabilirii legalităţii, 
termenul în care autoritatea contractantă duce la îndeplinire decizia nu poate depăşi 
termenul prevazut la art. 214 alin. (6) din Lege, de la data comunicării acesteia. 
(6)  Pentru procedurile cu mai multe loturi, prin excepţie de la prevederile alin. (2), în 
cazuri temeinic justificate şi cu aprobarea conducătorului autorităţii contractante, 
termenul de întocmire a raportului procedurii se poate prelungi o singură dată, cu un 
termen ce nu poate depăşi termenul prevazut la art. 214 alin. (7) din Lege. 
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ART.49. - (1) Autoritatea contractantă informează fiecare ofertant cu privire la 
deciziile luate în ceea ce priveşte rezultatul procedurii, respectiv atribuirea/încheierea 
contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, inclusiv cu privire la motivele care 
stau la baza oricărei decizii de a nu atribui un contract, de a nu încheia un acord-cadru 
ori de a relua procedura de atribuire, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 
zile de la emiterea deciziilor respective. 
(2) În cadrul comunicării privind rezultatul procedurii prevăzute la alin. (1), autoritatea 
contractantă are obligaţia de a cuprinde: 
    a) fiecărui ofertant respins, motivele concrete care au stat la baza deciziei de 
respingere a ofertei sale; 
    b) fiecărui ofertant care a depus o ofertă admisibilă, dar care nu a fost declarată 
câştigătoare, caracteristicile şi avantajele relative ale ofertei/ofertelor desemnate 
câştigătoare în raport cu oferta sa, numele ofertantului căruia urmează să i se atribuie 
contractul de achiziţie publică sau, după caz, ale ofertantului/ ofertanţilor cu care 
urmează să se încheie un acord-cadru; 
    c) fiecărui ofertant care a depus o ofertă admisibilă, informaţii referitoare la 
desfăşurarea şi progresul negocierilor cu ofertanţii. 
(3) Oferta admisibilă este oferta care nu este inacceptabilă, neconformă sau 
neadecvată. 
(4) Oferta este considerată inacceptabilă dacă nu îndeplineşte condiţiile de formă 
aferente elaborării şi prezentării acesteia, a fost prezentată de către un ofertant care 
nu are calificările necesare sau al cărei preţ depăşeşte valoarea estimată, astfel cum a 
fost stabilită şi documentată înainte de iniţierea procedurii de atribuire, iar această 
valoare nu poate fi suplimentată. 
(5) Oferta este considerată neconformă dacă nu respectă cerinţele prezentate în 
documentele achiziţiei, a fost primită cu întârziere, prezintă indicii de înţelegeri 
anticoncurenţiale sau corupţie sau a fost considerată de autoritatea contractantă ca 
fiind neobişnuit de scăzută. 
(6) Oferta este considerată neadecvată dacă este lipsită de relevanţă faţă de obiectul 
contractului, neputând în mod evident satisface, fără modificări substanţiale, 
necesităţile şi cerinţele autorităţii contractante indicate în documentele achiziţiei. 
(7) Solicitarea de participare este considerată neadecvată în situaţia în care candidatul 
se află în una dintre situaţiile de excludere prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Lege 
sau nu îndeplineşte criteriile de calificare stabilite de autoritatea contractantă. 
(8) Autoritatea contractantă are dreptul de a nu comunica anumite informaţii 
prevăzute la alin. (1) şi (2) privind atribuirea contractului de achiziţie publică, 
încheierea acordului-cadru sau admiterea într-un sistem dinamic de achiziţii, în situaţia 
în care dezvăluirea acestora: 
    a) ar împiedica aplicarea unor dispoziţii legale sau ar fi contrară interesului public; 
    b) ar aduce atingere intereselor comerciale legitime ale unui operator economic, 
publice sau private, sau ar putea aduce atingere concurenţei loiale între operatorii 
economici. 

CAPITOLUL XXIII 
Forme de comunicare 

 
Art.50. - (1) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare şi altele asemenea, sunt 
transmise în scris, prin mijloace electronice de comunicare sau, ca excepţie, prin alte mijloace 
decât cele electronice.  
(2) Instrumentele şi dispozitivele utilizate pentru comunicarea prin mijloace 
electronice, precum şi caracteristicile tehnice ale acestora trebuie să fie 
nediscriminatorii, disponibile cu caracter general, trebuie să asigure 
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interoperabilitatea cu produsele de uz general în domeniul tehnologiei informaţiei şi 
comunicaţiilor şi să nu limiteze accesul operatorilor economici la procedura de 
atribuire. 
(3) Situaţiile şi condiţiile în care este permisă folosirea altor mijloace de comunicare decât 
cele electronice sunt:  
    a) atunci când, ca urmare a naturii specializate a achiziţiei, se utilizează mijloace 
electronice de comunicare care necesită instrumente, dispozitive, formate de fişiere 
specifice, aplicaţii care nu sunt disponibile cu caracter general;  
    b) atunci când aplicaţiile care suportă formatele de fişiere adecvate pentru descrierea 
ofertelor utilizează formate de fişiere care nu pot fi procesate de nicio altă aplicaţie 
deschisă sau disponibilă cu caracter general sau fac obiectul unui regim de licenţe 
limitate de drepturi de proprietate intelectuală, iar autoritatea contractantă nu le poate 
pune la dispoziţie pentru descărcare sau pentru utilizare la distanţă;  
    c) atunci când utilizarea mijloacelor electronice de comunicare ar necesita 
echipamente de birou specializate care nu sunt disponibile cu caracter în general pentru 
autorităţile contractante;  
    d) atunci când este necesară, fie din cauza unei încălcări a securităţii mijloacelor 
electronice de comunicare, fie pentru protejarea naturii deosebit de sensibile a 
informaţiilor care necesită un nivel de protecţie atât de ridicat încât nu poate fi asigurat 
în mod corespunzător prin utilizarea instrumentelor şi dispozitivelor electronice 
disponibile cu caracter general pentru operatorii economici sau care pot fi puse la 
dispoziţia acestora prin mijloace alternative de acces.  
(4) În ceea ce priveşte comunicările pentru care nu sunt folosite mijloace electronice de 
comunicare în conformitate cu alin. (3), comunicarea se poate realiza prin:  
    a) intermediul serviciilor poştale;  
    b) fax;  
    c) combinaţie între lit. a) şi b).  

 
CAPITOLUL XXIV 

Finalizarea procedurii de atribuire 
 

Art.51. -  Procedura de atribuire se finalizează prin: 
    a) încheierea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru; sau 
    b) anularea procedurii de atribuire. 
Art.52. - (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a anula procedura de atribuire a 
contractului de achiziţie 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 soluţiilor tehnice şi/ori financiare; 
    c) dacă încălcări ale prevederilor legale afectează procedura de atribuire sau dacă 
este imposibilă încheierea contractului; 
    d) Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sau instanţa de judecată dispune 
modificarea/eliminarea 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 reglementate la art. 2 alin. (2) din Lege; 
    e) dacă contractul/acordul-cadru nu poate fi încheiat cu ofertantul a cărui ofertă a 
fost stabilită câştigătoare din cauza faptului că ofertantul în cauză se află într-o 
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situaţie de forţă majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa 
contractul/acordul-cadru şi nu există o ofertă clasată pe locul următor admisibilă. 
(2) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. c), prin încălcări ale prevederilor legale se 
înţelege situaţia în care, pe parcursul procedurii de atribuire, se constată erori sau 
omisiuni, iar autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri 
corective fără ca aceasta să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. 
(2) din Lege. 
Art.53. - (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a face publică decizia de 
anulare a procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică, însoţită de 
justificarea anulării procedurii de atribuire, în termenul prevazut la art. 213 alin. (2) 
din Lege. 
(2) De asemenea, autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica în scris tuturor 
participanţilor la procedura de atribuire, în cel mult 3 zile de la de la adoptarea deciziei 
de anulare, atât încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de 
oferte, cât şi motivul concret care a determinat decizia de anulare.  

 
CAPITOLUL XXV 

Încheierea contractului de achiziţie publică 
 

Art.54. - (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia contractul de achiziţie 
publică/acordul-cadru cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare. 
(2) Autoritatea contractantă are dreptul de a încheia contractul de achiziţie 
publică/acordul-cadru numai după comunicarea deciziei Consiliului privind soluţionarea 
contestaţiei şi după expirarea termenului de aşteptare prevăzut pentru încheierea lui, 
care nu este întrerupt/suspendat de formularea contestaţiei, având în vedere 
prevederile art. 59 din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie 
de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a 
contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru 
organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. 
(3) Termenul legal de aşteptare pentru încheierea contractul de achiziţie 
publică/acordului-cadru nu poate fi mai mic de: 
    a) termenul prevazut la art. 59 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 101/2016, în cazul 
achiziţiilor a căror valoare estimată este mai mică decât cea prevazută la art. 7 alin. (1) 
lit. d) din Lege. 
    b) termenul prevazut la art. 59 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 101/2016, în cazul 
achiziţiilor a căror valoare estimată este egală sau mai mare decât pragul valoric 
prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. d) din Lege. 
(4) În cazul în care autoritatea contractantă nu poate încheia contractul de achiziţie 
publică/acordul-cadru cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare, 
ca urmare a faptului că ofertantul în cauză se află într-o situaţie de forţă majoră sau în 
imposibilitatea fortuită de a executa contractul/acordul-cadru, aceasta are obligaţia să 
declare câştigătoare oferta clasată pe locul doi, în condiţiile în care aceasta există şi 
este admisibilă. 
(5) În situaţia prevăzută la alin. (4), în condiţiile în care nu există o ofertă admisibilă 
clasată pe locul doi, autoritatea contractantă are obligaţia de a anula procedura de 
atribuire a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, în condiţiile art. 212 alin. 
(1) lit. a) din Lege. 
Art.55. - (1) Fără a afecta prevederile art. 54 alin. (2), refuzul nemotivat al 
ofertantului declarat câştigător de a semna contractul de achiziţie publică/acordul-
cadru este asimilabil situaţiei prevăzute la art. 167 alin. (1) lit. g) din Lege. 
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(2) În situaţia prevăzută la alin. (1) sunt aplicabile dispoziţiile art. 166 alin. (2) din 
Lege. 
Art.56. -  Autoritatea contractantă nu are dreptul de a amâna încheierea contractului 
cu scopul de a crea circumstanţe artificiale de anulare a procedurii. 
Art.57. - (1) În situaţia în care autoritatea contractantă anulează procedura de 
atribuire, în condiţiile art. 212 din Lege, aceasta are obligaţia de a comunica în scris 
tuturor participanţilor la procedura de atribuire, în cel mult 3 zile de la data anulării, 
motivul care a determinat decizia de anulare, precum şi încetarea obligaţiilor asumate 
de ofertanţi prin depunerea ofertelor sau a solicitărilor de participare. 
(2) Autoritatea contractantă nu are dreptul să adopte nicio măsură cu scopul de a 
întârzia nejustificat procesul de evaluare a ofertelor, sau de a crea circumstanţe 
artificiale de anulare a procedurii de atribuire, o asemenea abordare fiind considerată 
o încălcare a principiului asumării răspunderii prevăzut la art. 2 alin. (2) din Lege. 
Art.58. - (1) Contractul de achiziţie publică/acordul-cadru are cel puţin următoarele 
anexe, ca parte integrantă: 
    a) caietul de sarcini, inclusiv clarificările şi/sau măsurile de remediere aduse până la 
depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice şi financiare; 
    b) oferta, respectiv propunerea tehnică şi propunerea financiară, inclusiv 
clarificările din perioada de evaluare; 
    c) garanţia de bună execuţie, dacă este cazul; 
    d) angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ, dacă este cazul; 
    e) contractele cu subcontractanţii, în măsura în care în contractul de achiziţie 
publică/acordul-cadru este reglementat un mecanism de efectuare a plăţilor directe 
către subcontractanţi; 
    f) acordul de asociere, dacă este cazul. 
(2) În cazul în care, pe parcursul executării contractului de achiziţie publică/acordului-
cadru, se constată că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu 
corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului 
de sarcini. 

CAPITOLUL XXVI 
Anunţ de atribuire a contractului  

 
Art.59. - (1) În urma finalizării procedurii, autoritatea contractantă are obligaţia de a 
publica un anunţ de atribuire a contractului, astfel: 
    a) în termen de 15 zile de la data încheierii contractului de achiziţie publică pe site-
ul propriu (www.cjvs.eu), în cazul achiziţiilor a căror valoare estimată este mai mică 
decât cea prevazută la art. 7 alin. (1) lit. d) din Lege. 
    b) în termen de 30 zile de la data încheierii contractului de achiziţie publică în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu respectarea formularului standard stabilit de 
Comisia Europeană în temeiul dispoziţiilor art. 51 din Directiva 2014/24/UE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achiziţiile publice 
şi de abrogare a Directivei 2004/18/CE şi conţin informaţiile prevăzute în anexa V, 
respectiv în partea H, I sau J din respectiva directive, în cazul achiziţiilor a căror 
valoare estimată este egală sau mai mare decât pragul valoric prevăzut la art. 7 alin. 
(1) lit. d) din Lege.  
(2) Alternativ publicării unor anunţuri de atribuire individuale, autoritatea contractantă 
are dreptul de a grupa trimestrial anunţurile de atribuire prevăzute la alin. (1) lit. b), 
caz în care autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare 
anunţurile de atribuire astfel grupate în termen de 30 de zile de la încheierea fiecărui 
trimestru. 
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(3) În cazul achiziţiilor a căror valoare estimată este egală sau mai mare decât pragul 
valoric prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. d) din Lege, autoritatea contractantă are 
obligaţia de a publica un anunţ de atribuire a contractului de achiziţie publică și pe 
site-ul propriu (www.cjvs.eu). 
 
 
 

CAPITOLUL XXVII 
Modificarea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru 

 
Art.60. - (1)  În condiţiile art. 221 din Lege, pe parcursul îndeplinirii contractului, 
preţul poate fi ajustat prin actualizare în cazul în care pe piaţă au apărut anumite 
condiţii, în urma cărora s-a constatat creşterea/diminuarea indicilor de preţ pentru 
elemente constitutive ale ofertei, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea 
costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului. 
(2)  Pentru a se respecta principiul transparenţei, posibilitatea de ajustare a preţului 
trebuie să fie precizată atât în documentaţia de atribuire, cât şi în contractul care 
urmează să fie încheiat, prin clauze speciale în acest sens. 
(3)  Autoritatea contractantă precizează atât în documentaţia de atribuire, cât şi în 
contractul de achiziţie publică/acordul-cadru, modul concret de ajustare a preţului, 
indicii care vor fi utilizaţi, precum şi sursa informaţiilor cu privire la evoluţia acestora, 
cum ar fi buletine statistice sau cotaţii ale burselor de mărfuri. 
(4)  În condiţiile art. 221 alin. (1) lit. e) din Lege, ajustarea preţului, fără a fi 
îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (2) şi (3), este aplicabilă direct în cazul în care 
au loc modificări legislative sau au fost emise de către autorităţile locale acte 
administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite 
taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe 
baza cărora s-a fundamentat preţul contractului. 
(5)  În orice situaţie, preţul contractului poate fi ajustat doar în măsura strict necesară 
pentru acoperirea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului. 
(6) Modul de ajustare a preţului contractului de achiziţie publică nu trebuie să conducă 
în niciun caz la schimbarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau 
diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia contractantul respectiv a fost 
declarat câştigător în urma finalizării respectivei proceduri, cu excepţia cazului 
prevăzut la alin. (5). 
(7) Autoritatea contractantă are dreptul să includă clauze de ajustare/revizuire a 
preţului, în conformitate cu prevederile alin. (3), pentru contractele care se derulează 
pe o perioadă ce depăşeşte 6 luni. 
(8) Autoritatea contractantă este obligată să includă clauze de ajustare/revizuire a 
preţului, în conformitate cu prevederile alin. (3), pentru contractele care se derulează 
pe o perioadă ce depăşeşte 24 luni. 
(9) Nu este permisă modificarea preţului unui contract de achiziţie publică/acord-cadru în 
condiţiile art. 221 din Lege în aşa fel încât noua valoare rezultată în urma respectivei 
modificări să depăşească pragul prevăzut pentru publicarea unui anunţ de participare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau să fi impus organizarea unei alte proceduri de 
atribuire decât cea aplicată pentru atribuirea contractului/acordului-cadru respectiv. 
(10) Modificarea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru se va face cu 
respectarea prevederilor cap. V, secţiunea a 2-a, paragraful 1 - Modificarea contractului 
de achiziţie publică/acordului-cadru din Lege. 
(11) Autoritatea contractantă are dreptul de a prelungi durata contractelor de servicii cu 
caracter de regularitate, încheiate în anul precedent şi a căror durată normală de 
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îndeplinire expiră la data de 31 decembrie, în condiţiile prevăzute la art. 165 din H.G. nr. 
395/2016. 

CAPITOLUL XXVIII 
Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţie publică 

 
Art.61. - (1) Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea 
contractelor sau dreptului autorităţii contractante de a solicita constatarea nulităţii 
absolute a contractului de achiziţie publică, în conformitate cu dispoziţiile dreptului 
comun, autoritatea contractantă are dreptul de a denunţa unilateral un contract de 
achiziţie publică în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele 
situaţii: 
    a) contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile 
care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din 
Lege; 
    b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în 
vedere o încălcare gravă a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi 
care a fost constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. 
(2) Autoritatea contractantă introduce dreptul de denunţare unilaterală prevăzut la 
alin. (1) în condiţiile contractuale cuprinse în documentaţia de atribuire. 

 
CAPITOLUL XXIX 

Dosarul achiziţiei publice 
 

Art.62. - (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a întocmi dosarul achiziţiei 
publice pentru fiecare contract de achiziţie publică/acord-cadru încheiat.  
(2) Dosarul achiziţiei publice se păstrează de către autoritatea contractantă atât timp 
cât contractul de achiziţie publică/acordul-cadru produce efecte juridice, dar nu mai 
puţin de 5 ani de la data încetării contractului respectiv. 
(3) În cazul anulării procedurii de atribuire, dosarul se păstrează cel puţin 5 ani de la 
data anulării respectivei proceduri. 
(4) Ulterior finalizării procedurii de atribuire, dosarul achiziţiei publice are caracter de 
document public. 
(5)  Accesul persoanelor la dosarul achiziţiei publice potrivit alin. (4) se realizează cu 
respectarea termenelor şi procedurilor prevăzute de reglementările legale privind 
liberul acces la informaţiile de interes public şi nu poate fi restricţionat decât în 
măsura în care aceste informaţii din cadrul propunerilor tehnice, propunerilor 
financiare şi/sau fundamentările/justificările de preţ/cost au fost declarate şi probate 
conform art. 57 alin. (4) din Lege ca fiind confidenţiale, potrivit legii. 
(6)  Prin excepţie de la prevederile alin. (5), după comunicarea rezultatului procedurii 
de atribuire, autoritatea contractantă este obligată să permită, la cerere, într-un 
termen care nu poate depăşi o zi lucrătoare de la data primirii cererii, accesul 
neîngrădit al oricărui ofertant/candidat la raportul procedurii de atribuire şi la 
informaţiile care nu fac parte din propunerile tehnice, propunerile financiare şi/sau 
fundamentările/justificările de preţ/cost. Autoritatea contractantă este obligată să 
permită, la cerere, într-un termen care nu poate depăşi o zi lucrătoare de la data 
primirii cererii, accesul neîngrădit al oricărui ofertant/candidat şi la informaţiile din 
cadrul propunerilor tehnice şi/sau la fundamentările/justificările de preţ/cost care nu 
au fost declarate şi probate de către ofertanţi ca fiind confidenţiale. 
Art.63. - Dosarul achiziţiei publice trebuie să cuprindă documentele întocmite/primite 
de autoritatea contractantă în cadrul procedurii de atribuire, cum ar fi, dar fără a se 
limita la următoarele: 
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    a) strategia de contractare; 
    b) anunţul de intenţie şi dovada transmiterii acestuia spre publicare, dacă este 
cazul; 
    c) anunţul de participare şi dovada transmiterii acestuia spre publicare; 
    d) erata, dacă este cazul; 
    e) documentaţia de atribuire; 
    f) invitatia de participare şi dovada transmiterii acesteia, dacă este cazul; 
    g) decizia/dispoziţia/ordinul de numire a comisiei de evaluare şi, după caz, a 
experţilor cooptaţi; 
    h) declaraţiile de confidenţialitate şi imparţialitate; 
    i) procesul-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor, dacă este cazul; 
    j) formularele de ofertă depuse în cadrul procedurii de atribuire; 
    k) documentele de calificare, atunci când acestea au fost solicitate; 
    l) solicitările de clarificări, precum şi clarificările transmise/primite de autoritatea 
contractantă; 
    m) raportul intermediar privind selecţia, dacă este cazul; 
    n) procesele-verbale de evaluare, negociere, după caz; 
    o) raportul procedurii de atribuire, precum şi anexele la acesta; 
    p) dovada comunicărilor privind rezultatul procedurii; 
    q) contractul de achiziţie publică/acordul-cadru, semnate, şi, după caz, actele 
adiţionale; 
    r) dacă este cazul, contractele atribuite în temeiul unui acord-cadru; 
    s) anunţul de atribuire şi dovada transmiterii acestuia spre publicare; 
    ş) dacă este cazul, contestaţiile formulate în cadrul procedurii de atribuire, însoţite 
de deciziile motivate pronunţate de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor; 
    t) hotărâri ale instanţelor de judecată referitoare la procedura de atribuire; 
    ţ) documentul constatator care conţine informaţii referitoare la îndeplinirea 
obligaţiilor contractuale de către contractant; 
    u) dacă este cazul, decizia de anulare a procedurii de atribuire. 

 
CAPITOLUL XXX 
Subcontractarea 

 
Art.64. - (1) Autoritatea contractantă efectuează plăţi corespunzătoare părţii/părţilor 
din contract îndeplinite de către subcontractanţii propuşi în ofertă, dacă aceştia 
solicită, pentru servicii, produse sau lucrări furnizate contractantului potrivit 
contractului dintre contractant şi subcontractant în conformitate cu dispoziţiile legale 
aplicabile, atunci când natura contractului permite acest lucru şi dacă subcontractanţii 
propuşi şi-au exprimat opţiunea în acest sens. 
(2) În sensul alin. (1), subcontractorii îşi vor exprima la momentul încheierii 
contractului de achiziţie publică sau la momentul introducerii acestora în contractul de 
achiziţie publică, după caz, opţiunea de a fi plătiţi direct de către autoritatea 
contractantă. Autoritatea contractantă efectuează plăţile directe către 
subcontractanţii agreaţi doar atunci când prestaţia acestora este confirmată prin 
documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv autoritate contractantă, 
contractant şi subcontractant sau de autoritatea contractantă şi subcontractant atunci 
când, în mod nejustificat, contractantul blochează confirmarea executării obligaţiilor 
asumate de subcontractant. 
(3) Atunci când un subcontractant îşi exprimă opţiunea de a fi plătit direct, autoritatea 
contractantă are obligaţia de a stabili în cadrul contractului de achiziţie publică clauze 
contractuale obligatorii ce prevăd transferul de drept al obligaţiilor de plată către 
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subcontractant/subcontractanţi pentru partea/părţile din contract aferentă/aferente 
acestuia/acestora, în momentul în care a fost confirmată îndeplinirea obligaţiilor 
asumate prin contractul de subcontractare, în conformitate cu prevederile alin. (2). 
(4) Autoritatea contractantă are obligaţia de a solicita, la încheierea contractului de 
achiziţie publică sau atunci când se introduc noi subcontractanţi, prezentarea 
contractelor încheiate între contractant şi subcontractant/subcontractanţi nominalizaţi 
în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce revin acestora, precum şi 
sumele aferente prestaţiilor, să fie cuprinse în contractul de achiziţie publică. 
(5) Contractele prezentate conform prevederilor alin. (4) trebuie să fie în concordanţă 
cu oferta şi se vor constitui în anexe la contractul de achiziţie publică. 
(6) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1)-(5) nu diminuează răspunderea contractantului în 
ceea ce priveşte modul de îndeplinire a viitorului contract de achiziţie publică/acord-
cadru. 
Art.65. - (1) Autoritatea contractantă solicită contractantului, cel mai târziu la 
momentul începerii executării contractului, să îi indice numele, datele de contact şi 
reprezentanţii legali ai subcontractanţilor săi implicaţi în executarea contractului de 
achiziţie publică, în măsura în care aceste informaţii sunt cunoscute la momentul 
respectiv. 
(2) Contractantul are obligaţia de a notifica autorităţii contractante orice modificări 
ale informaţiilor prevăzute la alin. (1) pe durata contractului de achiziţie publică. 
(3) Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării 
contractului de achiziţie publică, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu 
reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică, în condiţiile 
art. 221 din Lege. 
(4) În situaţia prevăzută la alin. (3), contractantul va transmite autorităţii contractante 
informaţiile prevăzute la alin. (1) şi va obţine acordul autorităţii contractante privind 
eventualii noi subcontractanţi implicaţi ulterior în executarea contractului. 
(5) Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanţi are loc după 
atribuirea contractului, aceştia transmit certificatele şi alte documente necesare 
pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor 
corespunzătoare părţii lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit. 
Art.66. - (1) În aplicarea prevederilor art. 218 din Lege, autoritatea contractantă are 
obligaţia de a stabili clauze contractuale obligatorii privind cesiunea de creanţă în 
favoarea subcontractanţilor legată de partea/părţile din contract care sunt îndeplinite 
de către aceştia. 
(2) În vederea determinării valorii creanţei, ofertantul are obligaţia de a cuprinde în 
oferta sa denumirea subcontractanţilor şi datele de contact ale acestora, 
partea/părţile din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceştia, valoarea la 
care se ridică partea/părţile respective, precum şi acordul subcontractanţilor cu privire 
la aceste aspecte. 
Art.67. - Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către contractant în perioada de 
implementare a contractului poate interveni în următoarele situaţii: 
    a) înlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost 
indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi; 
    b) declararea unor noi subcontractanţi ulterior semnării contractului de achiziţie 
publică în condiţiile în care lucrările/serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost 
prevăzute în ofertă fără a se indica iniţial opţiunea subcontractării acestora; 
    c) renunţarea/retragerea subcontractanţilor din contractul de achiziţie publică. 
Art.68. - În situaţiile prevăzute la art. 67, autoritatea contractantă are obligaţia de a 
solicita prezentarea contractelor încheiate între contractant şi subcontractanţii 
declaraţi ulterior, care să conţină obligatoriu, cel puţin următoarele elemente: 
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    a) activităţile ce urmează a fi subcontractate; 
    b) numele, datele de contact, reprezentanţii legali ai noilor subcontractanţi; 
    c) valoarea aferentă prestaţiilor noilor subcontractanţi. 
Art.69. - În situaţiile prevăzute la art. 67, noii subcontractanţi au obligaţia de a 
prezenta o declaraţie pe propria răspundere prin care îşi asumă respectarea 
prevederilor caietului de sarcini şi a propunerii tehnice depuse de către contractant la 
ofertă, aferentă activităţii supuse subcontractării. 
Art.70. - Contractele menţionate la art. 68 şi declaraţiile menţionate la art. 69 vor fi 
prezentate cu cel puţin 15 zile înainte de momentul începerii executării 
lucrărilor/prestării serviciilor de către noii subcontractanţi. 
Art.71. - În situaţiile prevăzute la art. 67, noii subcontractanţi au obligaţia de a 
transmite certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor 
situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor de 
implicare în contractul de achiziţie publică. 
Art.72. - Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către contractant în perioada de 
implementare a contractului se realizează cu acordul autorităţii contractante. 
Art.73. - Situaţia prevăzută la art. 67 lit. a) nu reprezintă modificare substanţială, aşa 
cum este aceasta definită la art. 221 din Lege. 
Art.74. - (1) În situaţia prevăzută la art. 67 lit. a), valoarea aferentă activităţilor 
subcontractate va fi cel mult egală cu valoarea declarată în cadrul ofertei ca fiind 
subcontractată, la care se poate adăuga numai ajustarea preţurilor existente în 
contract. 
(2) În situaţia prevăzută la art. 67 lit. a), obiectul noului contract de subcontractare nu 
trebuie să modifice obiectul contractului de subcontractare anterior. 
(3) Obiectul şi valoarea noului contract de subcontractare nu vor conţine lucrările 
executate/serviciile prestate de către subcontractantul iniţial şi nici valoarea aferentă 
acestora. 
Art.75. - În situaţia prevăzută la art. 67 lit. b), contractantul are dreptul de a implica 
noi subcontractanţi pe durata executării contractului, cu condiţia ca nominalizarea 
acestora să nu reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică 
în condiţiile art. 221 din Lege. 
Art.76. - Situaţia prevăzută la art. 67 lit. b) nu reprezintă o modificare substanţială 
aşa cum este aceasta definită la art. 221 din Lege, dacă se îndeplinesc următoarele 
condiţii cumulative: 
    a) introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra îndeplinirii criteriilor 
de calificare/selecţie sau în privinţa aplicării criteriului de atribuire raportat la 
momentul evaluării ofertelor; 
    b) introducerea unui nou subcontractant nu modifică preţul contractului dintre 
autoritatea contractantă şi contractant; 
    c) introducerea unui nou subcontractant este strict necesară pentru îndeplinirea 
contractului de achiziţie publică; 
    d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al 
obiectului contractului de achiziţie publică, fapt ce presupune că scopul contractului, 
precum şi indicatorii principali ce caracterizează rezultatul respectivului contract 
rămân nemodificaţi. 
Art.77. - În situaţia prevăzută la art. 67 lit. c), în cazul în care un contract de 
subcontractare este denunţat unilateral/reziliat de către una din părţi, contractantul 
are obligaţia de a prelua partea/părţile din contract aferente activităţii subcontractate 
sau de a înlocui acest subcontractant cu un nou subcontractant în condiţiile art. 67 lit. 
a). 

CAPITOLUL XXXI 
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Documente constatatoare 
 

Art.78. - (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a emite documente 
constatatoare care conţin informaţii referitoare la îndeplinirea sau, după caz, 
neîndeplinirea obligaţiilor contractuale de către contractant/contractant asociat şi, 
dacă este cazul, la eventualele prejudicii, în termen de 14 zile de la data finalizării 
prestării serviciilor care fac obiectul respectivului contract/contract subsecvent. 
(2) În situaţia prevăzută la art. 144 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016, documentul 
constatator se emite în termen de 14 zile de la data la care ar fi trebuit încheiat 
contractul de achiziţie 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. 
(3) Autoritatea contractantă are următoarele obligaţii: 
    a) să elibereze un exemplar al documentului constatator contractantului; 
    b) să păstreze un exemplar la dosarul achiziţiei publice. 
(4) Documentele constatatoare emise de către entitatea contractantă în conformitate 
cu prevederile alin. (1) şi (2) pot fi contestate potrivit Legii contenciosului 
administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 
(5) Documentele constatatoare emise de către autoritatea contractantă pentru 
neîndeplinirea obligaţiilor contractuale de către contractant/contractant asociat şi, 
dacă este cazul, pentru eventualele prejudicii, se publică în SEAP, în termen de 60 de 
zile de la data emiterii, dar nu mai devreme de data expirării termenului/soluţionării 
contestaţiilor, în situaţia în care acestea au fost depuse. 
(6) Autoritatea contractantă are obligaţia de a actualiza în SEAP informaţiile cu privire 
la documentul prevăzut la alin. (5) în termen de 5 zile de la momentul luării la 
cunoştinţă că situaţia de fapt ce a stat la baza emiterii respectivului document 
constatator trebuie modificată din cauze obiective. 
(7) 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. 
(8) Autoritatea contractantă poate emite un document constatator unui subcontractant 
la solicitarea acestuia şi numai în cazul prezentării contractului de subcontractare şi a 
recepţiilor aferente. 
(9) Atunci când ia decizia de respingere a unui candidat/ofertant, pe baza unui 
asemenea document constatator, comisia de evaluare are obligaţia de a analiza dacă 
acesta reflectă îndeplinirea condiţiilor cumulative prevăzute la art. 167 alin. (1) lit. g) 
din Lege. 

 
CAPITOLUL XXXII 

Căi de atac. Dispoziţii generale privind utilizarea căilor de atac 
 

Art.79. - (1) Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un 
interes legitim printr-un act al autorităţii contractante sau prin nesoluţionarea în 
termenul legal a unei cereri poate solicita anularea actului, obligarea autorităţii 
contractante la emiterea unui act sau la adoptarea de măsuri de remediere, 
recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim, pe cale judiciară, potrivit 
prevederilor Legii nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de 
lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările și completările ulterioare. 
(2) Oricare dintre membrii unei asocieri a unor operatori economici, fără personalitate 
juridică, poate formula orice cale de atac reglementată de Legea nr. 101/2016 privind 
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remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, 
precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor, cu modificările și completările ulterioare.  
Art.80. - Contestaţiile privind procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică ce au 
ca obiect servicii sociale si alte servicii specifice prevăzute în anexa nr. 2 la Lege se 
soluţionează potrivit Legii nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de 
atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de 
concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea 
Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările și completările ulterioare. 

 


