GUVERNUL

ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței
de urgență nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de
atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a
contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de
lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru modificarea și completarea
unor acte normative în domeniul achizițiilor publice

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 28 din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a
contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a
contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență nr.
98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilorcadru de achiziție publică, a contractelor sectoriale/acordurilor-cadru și a contractelor de
concesiune de lucrări și concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 1004 din 18.12.2017, denumită în continuare ordonanța de urgență, prevăzute în anexa
nr. I, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II - Hotărârea Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea și funcționarea Agenției
Naționale pentru Achiziții Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645
din 25 august 2015, se modifică și se completează, după cum urmează:

1.
La articolul 3 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, lit. g), cu următorul
cuprins:
„g) de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică,
a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune
de servicii și, respectiv, a modificărilor acestor contracte/acorduri-cadru.”

2.

La articolul 3 alineatul (3), litierele g) și m) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„g) controlează ex ante documentațiile de atribuire, procedurile de atribuire și modificările
contractelor/acordurilor cadru, selectate în condițiile legii, precum și documentele aferente

derulării, respectiv realizării acestora, cu privire la conformitatea cu legislația în domeniul achizițiilor
publice, achizițiilor sectoriale, concesiunilor de lucrări si concesiunilor de servicii;
……
m) realizează activitatea de conciliere între ANAP și autoritățile/entitățile contractante supuse
controlului ex-ante, în condițiile legii;”

3.

La articolul 3 alineatul (3), litera h) se abrogă.

4.

La articolul 4, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(4) Numărul maxim de posturi al ANAP este de 584, exclusiv demnitarul, din care 340 de posturi sunt
alocate structurii ANAP responsabile cu exercitarea funcției de control ex-ante.”

5.

După art. 16 se introduce un nou articol, art. 161, cu următorul cuprins:

„Art. 161 - Ministerul Finanțelor publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în
structura bugetului de stat pe anul 2018.”

6.

Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. III - La anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea
Ministerului Finanțelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 28
ianuarie 2009, cu modificările și completările ulterioare, punctul 3 al literei A se modifică și va
avea următorul cuprins:
„
3. Agenția Națională pentru Achiziții Publice

584*

*) În numărul maxim de posturi nu este inclus demnitarul. ”

Art. IV - Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului
sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422
din 6 iunie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după
cum urmează:

1.

La articolul 8, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

„a) etapa de planificare/pregătire;”

2.

Articolul 9 alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Strategia de contractare este un document al fiecărei achiziții cu o valoare estimată egală sau
mai mare decât pragurile valorice stabilite la art. 12 alin. (4) din Lege, inițiată de entitatea
contractantă.”
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3.
La articolul 12, alineatul (2) și partea introductivă de la alin. (6) se modifică și vor avea
următorul cuprins:
„(2) Totalitatea proceselor de achiziție sectorială planificate a fi lansate de o entitate contractantă
pe parcursul unui an bugetar, care cuprind cheltuieli de capital mai mari decât 125 milioane de lei,
fac obiectul unei strategii anuale de achiziție sectorială la nivelul entității contractante, elaborată în
ultimul trimestru al anului anterior anului căruia îi corespund procesele de achiziție sectorială
cuprinse în aceasta.
(6) În condițiile alin. (2), entitatea contractantă utilizează ca informații pentru elaborarea strategiei
anuale de achiziții sectoriale cel puțin următoarele elemente estimative:”

4.
La articolul 13, alin. (1) și partea introductivă de la alineatele (3), (5) și (6) se modifică și
vor avea următorul cuprins:
„(1) Entitatea contractantă are obligația de a elabora programul anual al achizițiilor sectoriale, ca
instrument managerial utilizat pentru planificarea și monitorizarea portofoliului de procese de
achiziție la nivel de entitate contractantă, pentru planificarea resurselor necesare derulării
proceselor și pentru verificarea modului de îndeplinire a obiectivelor din strategia
locală/regională/națională de dezvoltare, acolo unde este aplicabil.
(3) Entitatea contractantă are obligația, atunci când stabilește forma inițială a programului anual al
achizițiilor sectoriale, de a ține cont de:
………
(5) După actualizare, programul anual al achizițiilor sectoriale trebuie să cuprindă cel puțin informații
referitoare la:
………
(6) După actualizare, programul anual al achizițiilor sectoriale se aprobă de către conducătorul
entității contractante, iar entitatea contractantă are obligația de a publica în SEAP extrase din acesta,
în termen de 5 zile lucrătoare de la aprobare. Extrasele se referă la:”

5.
La articolul 13 alineatul (5), după litera h) se adaugă o nouă litera, lit. i), cu următorul
cuprins:
„i) codul unic de identificare al fiecărui obiect de contract pentru care se derulează o procedură de
atribuire inclusă în programul anual al achizițiilor sectoriale.”

6.

Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 14 - În cazul în care entitatea contractantă implementează proiecte finanțate din fonduri
nerambursabile și/sau proiecte de cercetare-dezvoltare, are obligația de a elabora distinct pentru
fiecare proiect în parte un program al achizițiilor sectoriale aferent proiectului respectiv.”

7.

Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 15 – Entitatea contractantă are dreptul de a opera modificări sau completări ulterioare în cadrul
programului anual al achizițiilor sectoriale, cu condiția identificării surselor de finanțare.
Modificările/completările se aprobă și se publică conform prevederilor art. 13 alin. (6).”
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8.
La articolul 18 alineatul (1) litera a) și alineatul (3) se modifică și vor avea următorul
cuprins:
„(1) Entitatea contractantă alege modalitatea de achiziție în funcție de următoarele aspecte,
indiferent de sursa de finanțare:
a) valoarea estimată a tuturor achizițiilor pe care entitatea contractantă intenționează să le
atribuie în cursul unui an bugetar, având în vedere și prevederile art. 14, care au același
obiect sau sunt destinate utilizării identice ori similare și care se adresează operatorilor
economici ce desfășoară constant astfel de activități într-o piață de profil relevantă.”
.........
(3) În aplicarea art. 16 alin. (2) din Lege, fără a afecta prevederile alin. (1), pentru obiectivele de
investiții publice noi, precum și în cazul lucrărilor de intervenție asupra celor existente, entitatea
contractantă alege procedura de atribuire în funcție de valoarea estimată a contractului având ca
obiect prestarea serviciilor de proiectare tehnică și asistență din partea proiectantului pentru fiecare
obiectiv de investiții în parte, cumulată cu cea a lucrărilor aferente obiectivului de investiții,
indiferent dacă acestea fac obiectul aceluiași contract sau se atribuie contracte diferite, cu condiția
ca respectivele achiziții să nu facă parte dintr-un proiect sau dintr-o strategie de dezvoltare integrată
la nivel național, regional sau local.

9.

La articolul 20, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(4) Entitatea contractantă poate organiza întâlniri individuale sau comune ori evenimente deschise
pentru persoanele/organizațiile interesate, în cadrul cărora se poartă discuții cu privire la opiniile,
sugestiile sau recomandările pe care acestea le-au transmis sau la subiecte de interes general, cum
ar fi, dar fără a se limita la acestea, structura pieței, tendințele prețurilor și alte elemente comerciale
specifice în sectorul de interes, aspecte tehnice, inovative, de integrare socială sau legate de
protecția mediului, care pot fi valorificate în cadrul procedurii de atribuire.”
10.

La articolul 20, alineatul (6) se abrogă.

11. La articolul 22 alineatul (1), litera a), alineatele (6) și (7), partea introductivă de la
alineatele (8) și (9) se modifică și va avea următorul cuprins:
„a) DUAE și instrucțiunile către ofertanți/candidați.
……
(3) Instrucțiunile către ofertanți/candidați prevăzute la alin. (1) lit. a) conțin detaliile referitoare la
formalitățile ce trebuie îndeplinite în legătură cu procedura de atribuire în cauză, modul în care
operatorii economici trebuie să structureze informațiile ce urmează a fi prezentate pentru a răspunde
cerințelor documentației de atribuire, respectiv detalii procedurale cum ar fi precizări privind
garanțiile solicitate, modul în care trebuie întocmite și structurate propunerea tehnică și cea
financiară, criteriul de atribuire ce urmează a fi aplicat, precum și termenele procedurale ce trebuie
respectate și căile de atac ce pot fi utilizate. Toate aceste informații constituie bază pentru generarea
automată de către SEAP a anunțului de participare/simplificat/de concurs.
……
(6) Entitatea contractantă trebuie să asigure corelația dintre informațiile solicitate prin anunțul de
participare/simplificat/de concurs și cele marcate în DEAU în vederea completării de către operatorii
economici interesați, menționând totodată în caietul de sarcini modul în care se poate accesa DUAE
în vederea completării de către operatorii economici interesați.
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(7) În cazul în care există discrepanțe între informațiile prevăzute în DUAE și cele prevăzute în anunțul
de participare/simplificat/de concurs, prevalează informațiile din anunț, DUAE urmând a fi revizuit
corespunzător.
(8) În cazul acordului-cadru, documentația de atribuire trebuie să conțină și un set minim de
informații specifice referitoare la:
(9) În cazul în care entitatea contractantă decide organizarea unei etape finale de licitație
electronică, documentația de atribuire va cuprinde și:”

12.

La articolul 23, alineatul (4), (5) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(4) În justificarea alegerii între procedura de licitație deschisă și procedura de licitație restrânsă,
autoritatea contractantă va avea în vedere obiectul, natura și complexitatea contractului/acorduluicadru de achiziție publică. În cazul aplicării procedurii simplificate, justificarea alegerii procedurii
conține numai explicații cu privire la determinarea valorii estimate a contractului/acordului-cadru,
având în vedere prevederile de la art. 7 alin. (2) din Lege.
(5) În îndeplinirea funcțiilor sale, ANAP are acces la formularul de integritate completat de
autoritatea contractantă în baza prevederilor Legii nr. 184/2016, precum și la orice informații
referitoare la identificarea persoanelor care dețin funcții de decizie care sunt implicați în
desfășurarea procedurii de atribuire sau care pot influența rezultatul acesteia în cadrul autorității
contractante, precum și a celor cu putere de reprezentare din partea furnizorului de servicii auxiliare,
dar și a celor implicați în procedură din partea acestuia din urmă, necesare pentru verificarea
îndeplinirii de către autoritatea contractantă a obligației prevăzute la art. 71 din lege.
(6) Numele, prenumele și funcția deținută de persoanele prevăzute la alin. (5) se precizează și în
cadrul fișei de date a achiziției pentru a da posibilitatea operatorilor economici interesați procedura
de atribuire să analizeze o potențială incidență a unei situații de natura celor precizate de art. 73 din
Lege.”

13.

La articolul 23, alineatul (7) se abrogă.

14.

La articolul 24, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Informațiile cuprinse în anunțul de participare/simplificat/de concurs se încarcă în SEAP numai
prin completarea formularului specific disponibil în sistemul informatic și numai de către entitățile
contractante înregistrate.”

15.

La articolul 26 alineatul (5), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

„b) de a publica anunțul în SEAP în cel mult o zi lucrătoare după îndeplinirea condițiilor stabilite la
art. 157 din Lege și, în cazul anunțului de participare simplificat, în cel mult două zile lucrătoare de
la primirea acceptului de publicare.”

16.

Articolul 27 se abrogă.

17.

Articolul 28 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 28 - În cazul în care, din motive de natură tehnică, operatorul SEAP nu are posibilitatea
transmiterii unui anumit anunț spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, entității
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contractante îi revine responsabilitatea transmiterii spre publicare a anunțului respectiv prin mijloace
proprii. Operatorul SEAP are obligația de a înștiința entitatea contractantă cu privire la apariția unei
astfel de situații, în cel mult o zi lucrătoare de la expirarea termenelor necesare exercitării
controlului ex-ante de către ANAP.”

18.

La articolul 29 alineatul (2), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) În măsura în care solicitările de clarificări sau informații suplimentare în legătură cu
documentația de atribuire nu au fost adresate în timp util de operatorii economici interesați, în
condițiile art. 172 din Lege, entitatea contractantă are dreptul să răspundă la solicitarea de clarificări
în măsura în care se respectă, în mod cumulativ, următoarele:”

19. La articolul 29, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alin. (3) – (5), cu următorul
cuprins:
„(3) Odată cu termenul/termenele limită prevăzut/prevăzute de art. 172 alin. (2) din lege, entitatea
contractantă stabilește în anunțul de participare/simplificat/de concurs și termenul limită până la
care operatorii economici solicită clarificări cu privire la conținutul documentației de atribuire,
acesta trebuind să fie corelat cu termenul final de răspuns, astfel încât să fie acordată o perioadă
suficientă de timp operatorilor economici pentru a analiza documentația de atribuire și să formuleze
întrebările pe care le consideră necesare.
(4) Entitatea contractantă menționează în anunțul de participare/simplificat/de concurs că va
răspunde doar la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul limită
stabilit.
(5) În situația în care sunt stabilite două termene de răspuns ale entității contractante la solicitările
de clarificări adresate de operatorii economici, aceasta poate grupa pe cele două termene întrebările
și 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.”

20.

Articolul 30 se abrogă.

21.

La articolul 35, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Criteriile privind capacitatea au ca scop demonstrarea potențialului tehnic, financiar și
organizatoric al fiecărui operator economic participant la procedură, potențial care trebuie să
reflecte posibilitatea concretă a acestuia de a îndeplini contractul și de a rezolva eventualele
dificultăți legate de îndeplinirea acestuia, în cazul în care oferta sa va fi declarată câștigătoare.”

22.

La articolul 36, alineatele (4) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(4) Criteriile de calificare și criteriile de selecție stabilite de entitatea contractantă sunt incluse în
anunțul de participare.
……
(6) Criteriile de calificare și criteriile de selecție care se regăsesc în caietul de sarcini ori în
documentația descriptivă și care nu sunt prevăzute în anunțul de participare/simplificat/de concurs
sunt considerate clauze nescrise.”
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23.

La articolul 38, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

(2) Factorii de evaluare a ofertelor, precum și algoritmul de punctare prevăzut la alineatul (1), se
precizează în mod clar și detaliat în cadrul documentației de atribuire și vor reflecta metodologia de
punctare a avantajelor care vor rezulta din propunerile tehnice și financiare prezentate de ofertanți,
și trebuie să aducă un avantaj real, să nu fie formali și să poată fi urmăriți în cadrul procesului de
evaluare a ofertelor și aplicare a criteriului de atribuire.
24. La articolul 41 alineatul (3), partea introductivă și litera a) se modifică și vor avea următorul
cuprins:
„(3) Anunțul de participare/simplificat/de concurs trebuie să conțină următoarele informații privind
constituirea garanției de participare:
a) valoarea, ce nu poate depăși 1% din valoarea estimată a contractului sectorial sau în cazul
acordului-cadru din valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent;”

25.

La articolul 41, alineatul (4) se abrogă.

26.

La articolul 42, alineatele (1) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(1) Garanția de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare
emis de o instituție de credit sau după caz de o instituție financiară nebancară înscrisă în registrele
Băncii Naționale a României pentru emiterea de garanții.
..........
(4) Instrumentul de garantare se transmite în SEAP împreună cu oferta și celelalte documente ale
acesteia, cel mai târziu la data și ora-limită de depunere a ofertelor, și trebuie să prevadă că plata
garanției de participare se va executa necondiționat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe
baza declarației acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.”

27.

La articolul 43 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

„b) oferta sa fiind stabilită câștigătoare, nu constituie garanția de bună execuție;”

28. La articolul 43, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul
cuprins:
„(3) Entitatea contractantă nu reține garanția de participare în cazul în care ofertantul desemnat
câștigător refuză să semneze contractul sectorial/acordul-cadru în perioada de valabilitate a ofertei,
atribuit în urma unei proceduri de atribuire care a făcut obiectul controlului ex ante și în care ANAP
a emis un aviz conform condiționat, iar entitatea contractantă a derulat și finalizat procedura de
atribuire fără a remedia abaterile constatate de ANAP, în acest caz nefiind aplicabile dispozițiile alin.
(1) lit. c) și ale art. 150 alin. (1).”

29.

La articolul 46, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
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„(1) De regulă, garanția de bună execuție se constituie printr-un instrument de garantare emis de o
societate bancară, și devine anexă la contract, prevederile art. 42 alin. (3) și (5) aplicându-se
corespunzător.”

30.

La articolul 49, alineatele (2), (3), (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(2) În cazul achiziției directe, entitatea contractantă are obligația de a utiliza catalogul electronic
pus la dispoziție de SEAP sau de a publica un anunț într-o secțiune dedicată a web-site-ului propriu
sau a SEAP, însoțită de descrierea produselor, serviciilor sau lucrărilor care urmează a fi achiziționate.
(3) Prin excepție de la alin. (1), în cazul în care valoarea estimată a achiziției este mai mică de:
a) 100.000 lei pentru produse și servicii, respectiv 280.000 lei pentru lucrări, cu condiția
respectării regulilor prevăzute la Capitolul I, Secțiunea a 5-a, Paragraful 3 din Lege, entitatea
contractantă poate achiziționa direct, fără a utiliza catalogul electronic sau anunțul
prealabil, prin consultarea a minimum trei candidați;
b) 70.000 de lei, entitatea contractantă poate achiziționa direct pe baza unei singure oferte;
c) 4.500 lei, entitatea contractantă are dreptul de a plăti direct, pe baza angajamentului legal,
fără acceptarea prealabilă a unei oferte.
(4) Dacă în urma consultării prevăzute la alin. (3) lit. a), entitatea contractantă primește doar o
ofertă valabilă din punct de vedere al cerințelor solicitate, achiziția poate fi realizată.
(5) Angajamentul legal prin care se angajează cheltuielile aferente achiziției directe poate lua forma
unui contract de achiziție sectorială sau al unei comenzi, inclusiv în cazul achizițiilor inițiate prin
intermediul instrumentelor de plată ce permit posesorului să le utilizeze în relația cu comercianții în
vederea efectuării de plăți, fără numerar, pentru achiziționarea de produse, servicii și/sau lucrări
prin intermediul unui terminal, cum ar fi, dar fără a se limita la, cardurile de plată și/sau portofele
electronice.”

31.

Articolul 50 se abrogă.

32.

Articolul 51 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 51 – (1) SEAP pune la dispoziția entităților contractante posibilitatea tehnică de a utiliza
cataloagele electronice prevăzute la art. 215 -218 din Lege .
(2) În cadrul SEAP, operatorii economici înregistrați în SEAP au posibilitatea de a publica un catalog
cuprinzând produsele, serviciile sau lucrările pe care le ofertă, inclusiv prețul. Aceste cataloage
trebuie să fie completate cu informații relevante privind specificațiile detaliate ale
produselor/serviciilor/lucrărilor ofertate și prețul acestora și să fie actualizate permanent, astfel
încât entitatea contractantă să aibă suficiente informații pentru a alege în mod corect și obiectiv
atunci când utilizează aceste instrumente de lucru.

33.

Articolul 52 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 52 - Entitatea contractantă are obligația trimestrial de a transmite în SEAP o notificare cu privire
la achizițiile directe, grupate pe necesitate, care să cuprindă cel puțin obiectul, cantitatea
achiziționată, valoarea și codul CPV.”
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34.

La articolul 55, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(1) În cazul în care ofertantul/candidatul își demonstrează situația economică și financiară, respectiv
capacitatea tehnică și profesională invocând suportul unui/unor terț/terți, în condițiile legii, atunci
acesta are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază, de regulă, prin prezentarea unui
angajament ferm al persoanei respective, prin care se confirmă faptul că acesta va pune la dispoziția
ofertantului/candidatului resursele invocate. Subcontractanții pe a căror capacități
ofertantul/candidatul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare și
selecție, sunt considerați terți susținători și, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în
același timp, și angajamentul ferm.
(2) Entitatea contractantă are obligația de a lua în considerare această susținere, ca probă a
îndeplinirii criteriilor minime impuse în cadrul documentației de atribuire, dacă sunt îndeplinite în
mod cumulativ următoarele condiții:
a) terțul/terții susținător(i) pot dovedi că dețin resursele invocate ca element de susținere a
ofertantului/candidatului;
b) ofertantul/candidatul poate demonstra că va dispune efectiv de resursele entităților ce
acordă susținerea, necesare pentru realizarea contractului, în cazul în care terțul susținător
nu este declarat subcontractant.”

35.

La articolul 58, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(1) În situația în care entitatea contractantă solicită în cadrul criteriilor referitoare la capacitatea
de exercitare a activității profesionale și/sau cerințelor de executare a contractului anumite
autorizații specifice, cerința se consideră îndeplinită în cazul operatorilor economici ce participă în
comun la procedura de atribuire, dacă aceștia demonstrează că dispun de respectivele resurse
autorizate și/sau că unul dintre membrii asocierii deține autorizația solicitată, după caz, cu condiția
ca respectivul membru să execute partea din contract pentru care este solicitată autorizația
respectivă.
(2) În cazul în care ofertantul/candidatul sau operatorii economici care participă în comun la
procedura de atribuire subcontractează o parte din contractul sectorial, cerința prevăzută la alin. (1)
se consideră îndeplinită dacă subcontractantul nominalizat deține autorizația solicitată prin
documentația de atribuire, cu condiția ca acesta să execute partea din contract pentru care este
solicitată autorizația respectivă.”

36.

La articolul 62, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins

„(1) În cazul în care, după publicarea unui anunț, intervin anumite modificări față de informațiile
deja existente în acesta, entitatea contractantă are obligația de a transmite spre publicare un anunț
de tip erată la anunțul inițial, care trebuie să fie publicată nu mai târziu de 3 zile lucrătoare înainte
de data stabilită pentru depunerea ofertelor sau cererilor de participare.”

37.

La articolul 66, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) În cazul în care entitatea contractantă solicită îndeplinirea de către ofertanți a unor criterii de
calificare, aceasta are obligația de a introduce în SEAP informații referitoare la forma și condițiile în
care se demonstrează îndeplinirea de către operatorii economici a acestor criterii, precum și termenul
în care estimează că va finaliza verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare.”
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38.

La articolul 72, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(4) Comisia de evaluare are obligația, în urma finalizării fiecăreia dintre fazele de verificare
prevăzute la alin. (1) și (2), să introducă în SEAP rezultatul admis/respins însoțit de motivele de
respingere ofertanților respinși, să deschidă în SEAP sesiunea pentru prezentarea documentelorsuport aferente DUAE depuse de ofertantul de pe primul loc, precum și să acorde un termen de
răspuns.”

39.

La articolul 73, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) În situația prevăzută la alin. (1), entitatea contractantă atribuie contractul sectorial/acordulcadru ofertantului clasat pe locul următor, dacă acesta îndeplinește toate criteriile de calificare
prevăzute în anunțul de participare.”

40.

La articolul 77, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) În prima etapă a licitației restrânse, comisia de evaluare stabilește candidații selectați, utilizând,
dacă consideră necesar, modalitatea de verificare prevăzută la art. 205 alin. (1) din Lege aplicând în
acest scop numai criteriile de selecție prevăzute în anunțul de participare/simplificat/de concurs și
respectând metodologia de punctare prevăzută în anunț sau caietul de sarcini, după caz.”

41.

La articolul 79, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) În cadrul etapei a doua a procedurii de licitație restrânsă, ofertantul are obligația de a transmite
oferta în format electronic, în condițiile prevăzute la art. 67 alin. (4) şi numai până la data şi oralimită de depunere a ofertelor prevăzute în invitația de participare. Prevederile art. 68 se aplică în
mod corespunzător.”

42. La articolul 79, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul
cuprins:
„(4) În cadrul procesului de evaluare a ofertelor prevederile art. 69 – 71, art. 72 alin. (2) și (4) și art.
73 se aplică în mod corespunzător.”

43.

La articolul 80, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(5) În cadrul etapei a doua a procedurii de negociere competitivă, ofertantul are obligația de a
transmite oferta inițială în format electronic, în condițiile prevăzute la art. 67 alin. (4) și numai până
la data şi ora-limită de depunere a ofertelor prevăzute în invitația de participare. Prevederile art. 68
se aplică în mod corespunzător.”

44.

La articolul 81, alineatele (3) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(3) Scopul negocierilor este de a îmbunătăți ofertele inițial depuse de participanții la negocieri și de
adaptare a acestora la condițiile concrete în care se va derula contractul de achiziție publică/acordulcadru care urmează a fi atribuit. Negocierile pot viza orice elemente de natură financiară, tehnică
sau contractuală, cu condiția să nu se afecteze prevederile art. 98 alin. (2) din Lege, în sensul
reducerii la un nivel inferior a cerințelor minime stabilite explicit de entitatea contractantă sau
schimbării modului în care s-au definit, în cadrul documentației de atribuire, criteriul de atribuire
și/sau factorii de evaluare.
10

……
(5) În măsura în care a prevăzut această posibilitate în anunțul de participare, entitatea contractantă
are dreptul de a derula negocierile în runde succesive, cu scopul de a reduce numărul de oferte care
urmează să fie negociate.”
45.

La articolul 88, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) În cadrul etapei a treia a procedurii de dialog competitiv, ofertantul are obligația de a transmite
oferta finală în format electronic, în condițiile prevăzute la art. 67 alin. (4) și numai până la data și
ora-limită de depunere a ofertelor prevăzute în invitația de participare. Prevederile art. 68 se aplică
în mod corespunzător.”

46.

Articolul 89 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 89 - În cadrul procesului de evaluare a ofertelor finale prevederile art. 69 – 71, art. 72 alin. (2)
și (4) și art. 73 se aplică în mod corespunzător.”

47.

La articolul 90, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) În cadrul etapei a doua a procedurii de parteneriat pentru inovare, prevederile art. 80 alin. (4)
și alin. (5) se aplică în mod corespunzător.”

48.

Articolul 95 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 95 - În măsura în care a prevăzut această posibilitate în anunțul de participare, entitatea
contractantă are dreptul de a derula negocierile în runde succesive, cu scopul de a reduce numărul
de oferte care urmează să fie negociate.”

49.

La articolul 103, alineatul (6) se abrogă.

50.

La articolul 106, alineatul (2) se abrogă.

51.

La articolul 108, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind documentația de
atribuire, în termenul stabilit prin anunțul de participare simplificat.”

52.

La articolul 109, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Prevederile paragrafelor 1 - 3 din prezenta secțiune se aplică în mod corespunzător, în funcție
de forma de aplicare a procedurii simplificate.”

53.

La articolul 113 alineat (2), litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:

„f) are obligația de a impune criterii minime de calificare care să se raporteze cel mult la valoarea
estimată a celui mai mare contract subsecvent care se anticipează a fi atribuit pe durata acorduluicadru sau, după caz, la valoarea maximă anticipată a contractelor subsecvente ce urmează să se
execute în același timp;”
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54.

La articolul 114 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

„a) să nu încheie cu alt operator economic, pe durata acordului-cadru, un contract având ca obiect
achiziționarea produselor/serviciilor/lucrărilor care fac obiectul acordului-cadru respectiv, în situația
în care cantitățile maxime estimate nu au fost consumate, sau o eventuală depășire a acestora nu
reprezintă o modificare substanțială în condițiile art. 240 alin. (3) din lege;”

55.

La articolul 116, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Elementele care pot face obiectul reofertării se pot referi la preț, termene de
livrare/prestare/execuție, caracteristici tehnice, nivel calitativ și de performanță, în măsura în care
au fost prevăzute în anunțul de participare.”

56.

La articolul 119, alineatul (2) se abrogă.

57.

La articolul 128, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) La momentul finalizării licitației electronice, sistemul informatic va pune la dispoziția entității
contractante clasamentul rezultat ca urmare a derulării acestei faze, determinat prin luarea în
considerare a ofertelor finale introduse de ofertanții participanți și pe baza criteriului de atribuire
specificat în anunțul de participare.”

58.

La articolul 130, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Atunci când stabilește perioada de valabilitate a ofertelor, entitatea contractantă va lua în
considerare estimările privind perioada necesară pentru analiza și evaluarea ofertelor, perioada
necesară pentru verificările legate de aceste activități, precum și perioada legală prevăzută pentru
rezolvarea eventualelor contestații. Entitatea contractantă are obligația de a solicita prelungirea
valabilității ofertelor, precum și, după caz, a garanției de participare, în situații excepționale care
impun o astfel de prelungire. În cazul în care un operator economic nu se conformează acestei
solicitări, oferta sa va fi considerată inacceptabilă.”

59.

La articolul 132, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) În sensul prevederilor alin. (1), din cadrul comisiei de evaluare pot face parte membri aparținând
compartimentelor entității contractante și, după caz, din cadrul entității finanțatoare a contractului
de achiziție publică, dacă entitatea contractantă transmite o solicitare motivată în acest sens. În
cazul în care beneficiarul final al contractului/acordului-cadru este o altă entitate contractantă, din
cadrul comisiei de evaluare pot face parte membri aparținând atât entității contractante care
organizează procedura de atribuire cât și entității contractante beneficiare.”

60. La articolul 132, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin. (5 1), cu următorul
cuprins:
„(51) Nominalizarea persoanelor care constituie comisia de evaluare se va realiza, în măsura în care
structura organizatorică permite acest lucru, prin stabilirea sarcinilor și responsabilităților acestora
la nivel individual, urmărindu-se ca, în special în ceea ce privește cunoștințele necesare analizării și
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evaluării propunerilor tehnice, să fie nominalizate și responsabilizate persoane având competențe și
pregătire profesională adecvate domeniului respectiv.”

61.

La articolul 132, alineatul (8) se abrogă.

62. La articolul 133 alineatul (1), partea introductivă, literele j) și l) se modifică și vor avea
următorul cuprins:
„(1) În raport cu sarcinile și responsabilitățile stabilite solidar și individual conform art. 132, comisia
de evaluare are, în ansamblu, următoarele atribuții:
.........
j) stabilirea solicitărilor de participare neadecvate, a ofertelor inacceptabile și/sau neconforme,
precum și a motivelor care stau la baza încadrării acestora în fiecare din aceste categorii;
……
l) aplicarea criteriului de atribuire și a factorilor de evaluare, astfel cum a fost prevăzut în anunțul
de participare;”

63. La articolul 134, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alin. (8), cu următorul
cuprins:
„(8) Prevederile alineatelor (4) – (7) se aplică în mod corespunzător și în situația prevăzută la art. 132
alin. (51).”

64.

La articolul 135, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Cu excepția ședinței de deschidere a ofertelor la care au dreptul de a participa si alte persoane
potrivit legii, la întrunirile comisiei de evaluare au dreptul de a participa numai membrii acesteia și,
după caz, experții cooptați, precum și persoanele împuternicite de către ANAP.”

65.

La articolul 138, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) În condițiile art. 228 alin. (3) din Lege, comisia de evaluare solicită clarificări, în termen de o zi
de la data-limită de depunere a ofertelor, privind eventualele neconcordanțe referitoare la
îndeplinirea condițiilor de formă a garanției de participare, precum și la cuantumul sau valabilitatea
acesteia.”

66.

La articolul 139, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Propunerea financiară trebuie să se încadreze în fondurile care pot fi disponibilizate pentru
îndeplinirea contractului de achiziție publică respectiv, să fie corelată cu elementele propunerii
tehnice pentru a evita executarea defectuoasă a contractului, să nu se afle în situația prevăzută la
art. 222 din Lege sau să nu reprezinte o abatere de la legislația incidentă, alta decât cea în domeniul
achizițiilor publice.”

67. La articolul 140, alineatul (5), partea introductivă de la alineatele (6) , precum și alineatele
(9) și (10), se modifică și vor avea următorul cuprins:
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„(5) În cazul în care ofertantul modifică prin răspunsurile pe care le prezintă comisiei de evaluare
potrivit dispozițiilor alin. (1) conținutul propunerii tehnice sau propunerii financiare, oferta sa va fi
considerată inacceptabilă.
(6) Prin excepție de la dispozițiile alin. (5), oferta va fi considerată admisibilă în măsura în care
modificări operate de ofertant în legătură cu propunerea sa tehnică se încadrează în una din
categoriile de mai jos:
.........
(9) Prin excepție de la dispozițiile alin. (5), oferta va fi considerată admisibilă în măsura în care
modificările operate de ofertant în legătură cu propunerea sa financiară reprezintă erori aritmetice,
respectiv aspecte care pot fi clarificate cu ajutorul principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) din Lege,
elementele propunerii financiare urmând a fi corectate, implicit alături de prețul total al ofertei,
prin refacerea calculelor aferente.
(10) În cazul în care ofertantul nu este de acord cu îndreptarea erorilor aritmetice, oferta sa va fi
considerată inacceptabilă.”

68.

La articolul 141, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) În cazul în care ofertantul nu este de acord cu îndreptarea viciilor de formă, în condițiile
prevăzute la alin. (1), oferta sa va fi considerată inacceptabilă.”

69.

La articolul 142, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) În cazul în care ofertantul nu prezintă comisiei de evaluare informațiile și/sau documentele
solicitate sau acestea nu justifică în mod corespunzător nivelul scăzut al prețului sau al costurilor
propuse, oferta va fi considerată neconformă. ”
70.

La articolul 143 alineatul (2), literele a), g) și h) se abrogă:

71.
La articolul 143, alineatul (2), literele c) și f), precum și alineatul (6), se modifică și vor
avea următorul cuprins:
„c) constituie o alternativă la prevederile caietului de sarcini, alternativă care nu poate fi luată în
considerare deoarece în anunțul de participare nu este precizată în mod explicit posibilitatea
depunerii unor oferte alternative;
………
f) prețul, fără TVA, inclus în propunerea financiară depășește valoarea estimată comunicată prin
anunțul de participare și, deși există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru
îndeplinirea contractului respectiv, se constată că acceptarea unei astfel de oferte ar conduce la o
modificarea substanțială în sensul depășirii procentelor de la art. 241 alin. (1) lit. b) din Lege;
………
(6) După finalizarea verificărilor prevăzute la art. 138 și 139, comisia de evaluare introduce în SEAP,
utilizând facilitățile tehnice accesibile prin acest sistem informatic, numele candidaților/ofertanților
ale căror candidaturi/oferte sunt admisibile, precum și ale candidaților respinși sau ale ofertanților
ale căror oferte au fost declarate inacceptabile și/sau neconforme.”
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72. La articolul 143 alineatul (3), după litera e) se introduc două noi litere, lit. f) și g), cu
următorul cuprins:
„f) oferta este depusă cu nerespectarea prevederilor art. 73 alin. (1) lit. d) și e) din Lege, raportat la
data-limită stabilită pentru depunerea cererilor de participare/ofertelor și/sau oricând pe parcursul
evaluării acestora;
g) în urma verificărilor prevăzute la art. 222 din Lege se constată că propunerea financiară are un
preț sau conține costuri neobișnuit de scăzute în raport cu lucrările, produsele sau serviciile, astfel
încât nu se poate asigura îndeplinirea contractului la parametrii cantitativi și calitativi solicitați prin
caietul de sarcini.”

73.

La articolul 144, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(4) În situația încheierii unui acord-cadru cu mai mulți operatori economici, cu reluarea competiției,
atunci când două sau mai multe oferte au aceeași valoare totală a propunerii financiare și sunt clasate
pe același loc, entitatea contractantă menționează în documentația de atribuire dacă uzează de
prevederile alin. (3) sau dacă va încheia acordul-cadru cu toți operatorii economici clasați pe locurile
aferente numărului maxim stabilit în anunțul de participare.”

74.

La articolul 158, alineatul (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) În condițiile art. 236 din Lege, pe parcursul îndeplinirii contractului, prețul poate fi ajustat prin
actualizare în cazul în care pe piață au apărut anumite condiții, în urma cărora s-a constatat
creșterea/diminuarea indicilor de preț pentru elemente constitutive ale ofertei, al căror efect se
reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului.”

75. La articolul 158, după alineatul (1) se introduc șase noi alineate, alin. (1 1) – (16), cu
următorul conținut:
„(11) Pentru a se respecta principiul transparenței, posibilitatea de ajustare a prețului trebuie să fie
precizată atât în documentația de atribuire, cât și în contractul care urmează să fie încheiat, prin
clauze speciale în acest sens.
(12) Entitatea contractantă precizează atât în documentația de atribuire, cât și în contractul de
achiziție sectoriala/acordul-cadru, modul concret de ajustare a prețului, indicii care vor fi utilizați,
precum și sursa informațiilor cu privire la evoluția acestora, cum ar fi buletine statistice sau cotații
ale burselor de mărfuri.
(13) Lipsa, modificarea sau completarea informațiilor/clauzelor determină inaplicabilitatea
prevederilor referitoare la posibilitatea de ajustare a prețului contractului de achiziție
sectorială/acordului-cadru.
(14) În condițiile art. 240 alin. (2) din Lege, ajustarea prețului, fără a fi îndeplinite condițiile prevăzute
la alin. (12), este aplicabilă direct în cazul în care au loc modificări legislative sau au fost emise de
către autoritățile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunțarea
la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza
cărora s-a fundamentat prețul contractului.
(15) În orice situație, prețul contractului poate fi ajustat doar în măsura strict necesară pentru
acoperirea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului.
(16) Modul de ajustare a prețului contractului de achiziție publică nu trebuie să conducă în niciun caz
la schimbarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului
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competitiv pe baza căruia contractantul respectiv a fost declarat câștigător în urma finalizării
respectivei proceduri, cu excepția cazului prevăzut la alin. (1 4).
(17) Entitatea contractantă este obligată să includă clauze de ajustare/ revizuire a prețului, în
conformitate cu prevederile alin. (12), pentru contractele care se derulează pe o perioadă ce
depășește 12 luni.”

76.

După articolul 160, se introduce un nou articol, art. 160 1, cu următorul cuprins:

„Art. 1601 - (1) Pe parcursul execuției contractului plățile se vor face exclusiv pe baza prețurilor
proprii prevăzute de contractant în oferta sa inițială, fixe sau ajustate, după cum s-a prevăzut în
documentele de achiziție inițiale și în contract.
(2) Pe parcursul execuției contractului, nu este permisă modificarea prețurilor din ofertă în funcție
de variațiile prețurilor practicate de furnizorii de la care contractantul se aprovizionează. Din punct
de vedere al documentelor justificative necesare pentru efectuarea plăților, se consideră suficiente
facturile emise de contractant, a căror valoare trebuie să corespundă cu valoarea ofertată inițial sau,
după caz, cu valoarea ofertată actualizată conform prevederilor documentelor de achiziție inițiale și
contractului.”

77.

La articolul 161, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(5) Documentele constatatoare emise de către entitatea contractantă pentru neîndeplinirea
obligațiilor contractuale de către contractant/contractant asociat și, dacă este cazul, pentru
eventualele prejudicii, se publică în SEAP, în termen de 60 de zile de la data emiterii.”

78. La articolul 161, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin. (5 1), cu următorul
cuprins:
„(51) Entitatea contractantă are obligația de a actualiza în SEAP informațiile cu privire la documentul
prevăzut la alin. (5) în termen de 5 zile de la momentul luării la cunoștință că situația de fapt ce a
stat la baza emiterii respectivului document constatator trebuie modificată din cauze obiective.”

Art. V - Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind
achizițiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 6 iunie 2016, se modifică și
se completează după cum urmează:
1.

La articolul 8 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

„a) etapa de planificare/pregătire;”

2.

Articolul 9 alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) 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.”
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3.
La articolul 11, alineatul (2) și partea introductivă de la alin. (6) se modifică și vor avea
următorul cuprins:
„(2) Totalitatea proceselor de achiziție publică planificate a fi lansate de o autoritate contractantă
pe parcursul unui an bugetar, care cuprind cheltuieli de capital mai mari de 125 milioane de lei, fac
obiectul unei strategii anuale de achiziție publică la nivelul autorității contractante, elaborată în
ultimul trimestru al anului anterior anului căruia îi corespund procesele de achiziție publică cuprinse
în aceasta.
(6) În condițiile alin. (2), autoritatea contractantă utilizează ca informații pentru elaborarea
strategiei anuale de achiziții publică cel puțin următoarele elemente estimative:”

4.
La articolul 12, alineatul (1) și partea introductivă de la alineatele (3), (5) și (6), se modifică
și vor avea următorul cuprins:
„(1) Autoritatea contractantă are obligația de a elabora programul anual al achizițiilor publice, ca
instrument managerial utilizat pentru planificarea și monitorizarea portofoliului de procese de
achiziție la nivel de autoritate contractantă, pentru planificarea resurselor necesare derulării
proceselor și pentru verificarea modului de îndeplinire a obiectivelor din strategia
locală/regională/națională de dezvoltare, acolo unde este aplicabil.
(3) Atunci când stabilește forma inițială a programului anual al achizițiilor publice, autoritatea
contractantă are obligația de a ține cont de:
.....
(5) După actualizare, programul anual al achizițiilor publice trebuie să cuprindă cel puțin informații
referitoare la:
......
(6) După actualizare, programul anual al achizițiilor publice se aprobă de către conducătorul
autorității contractante, iar autoritatea contractantă are obligația de a publica în SEAP extrase din
acesta, în termen de 5 zile lucrătoare de la aprobare. Extrasele se referă la:”

5.
La articolul 12 alineatul (5), după litera h) se adaugă o nouă litera, lit. i), cu următorul
cuprins:
„i) codul unic de identificare al fiecărui obiect de contract pentru care se derulează o procedură de
atribuire inclusă în programul anual al achizițiilor publice.”

6.

Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 13 - În cazul în care autoritatea contractantă implementează proiecte finanțate din fonduri
nerambursabile și/sau proiecte de cercetare-dezvoltare, are obligația de a elabora distinct pentru
fiecare proiect în parte un program al achizițiilor publice aferent proiectului respectiv.”

7.

Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 14 - Autoritatea contractantă are dreptul de a opera modificări sau completări ulterioare în
cadrul programului anual al achizițiilor publice, cu condiția identificării surselor de finanțare.
Modificările/completările se aprobă și se publică conform prevederilor art. 12, alin. (6).”
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8.
La articolul 17, alineatul (1) litera a) și alineatul (4) se modifică și vor avea următorul
cuprins:
(1) Autoritatea contractantă alege modalitatea de achiziție în funcție de următoarele aspecte,
indiferent de sursa de finanțare:
a) valoarea estimată a tuturor achizițiilor pe care autoritatea contractantă intenționează să le
atribuie în cursul unui an bugetar, având în vedere și prevederile art. 13, care au același
obiect sau sunt destinate utilizării identice ori similare și care se adresează operatorilor
economici ce desfășoară constant astfel de activități într-o piață de profil relevantă;
…………
(4) În aplicarea art. 11 alin. (2) din Lege, fără a afecta prevederile alin. (1), pentru obiectivele de
investiții publice noi, precum și în cazul lucrărilor de intervenție asupra celor existente, autoritatea
contractantă alege procedura de atribuire în funcție de valoarea estimată a contractului având ca
obiect prestarea serviciilor de proiectare tehnică și asistență din partea proiectantului pentru fiecare
obiectiv de investiții în parte, cumulată cu cea a lucrărilor aferente obiectivului de investiții,
indiferent dacă acestea fac obiectul aceluiași contract sau se atribuie contracte diferite, cu condiția
ca respectivele achiziții să nu facă parte dintr-un proiect sau dintr-o strategie de dezvoltare integrată
la nivel național, regional, sau local.

9.

10.

La articolul 17, alineatul (3) se abrogă.

La articolul 19, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(4) Autoritatea contractantă poate organiza întâlniri individuale sau comune ori evenimente deschise
pentru persoanele/organizațiile interesate, în cadrul cărora se poartă discuții cu privire la opiniile,
sugestiile sau recomandările pe care acestea le-au transmis sau la subiecte de interes general, cum
ar fi, dar fără a se limita la acestea, structura pieței, tendințele prețurilor și alte elemente comerciale
specifice în sectorul de interes, aspecte tehnice, inovative, de integrare socială sau legate de
protecția mediului, care pot fi valorificate în cadrul procedurii de atribuire.”

11.

La articolul 19, alineatul (6) se abrogă.

12. La articolul 20, alineatul (1) litera a), alineatul (6) și (7), precum și partea introductivă de
la alineatele (8) și (9) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„a) DUAE și instrucțiunile către ofertanți/candidați.
……
(3) Instrucțiunile către ofertanți/candidați prevăzute la alin. (1) lit. a) conțin detaliile referitoare la
formalitățile ce trebuie îndeplinite în legătură cu procedura de atribuire în cauză, modul în care
operatorii economici trebuie să structureze informațiile ce urmează a fi prezentate pentru a răspunde
cerințelor documentației de atribuire, respectiv detalii procedurale cum ar fi precizări privind
garanțiile solicitate, modul în care trebuie întocmite și structurate propunerea tehnică și cea
financiară, criteriul de atribuire ce urmează a fi aplicat, precum și termenele procedurale ce trebuie
respectate și căile de atac ce pot fi utilizate. Toate aceste informații constituie bază pentru generarea
automată de către SEAP a anunțului de participare/simplificat/de concurs.
……………
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(6) Autoritatea contractantă trebuie să asigure corelația dintre informațiile solicitate prin anunțul de
participare/simplificat/de concurs și cele marcate în DUAE în vederea completării de către operatorii
economici interesați, menționând totodată în caietul de sarcini modul în care se poate accesa DUAE
în vederea completării de către operatorii economici interesați
(7) În cazul în care există discrepanțe între informațiile prevăzute în DUAE și cele prevăzute în anunțul
de participare/simplificat/de concurs, prevalează informațiile din anunț, DUAE urmând a fi revizuit
corespunzător.
(8) În cazul acordului-cadru, documentație de atribuire trebuie să conțină și un set minim de
informații specifice referitoare la:
……
(9) În cazul în care autoritatea contractantă) decide organizarea unei etape finale de licitație
electronică, documentația de atribuire va cuprinde și:”

13.

La articolul 21, alineatul (4), (5) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(4) În justificarea alegerii între procedura de licitație deschisă și procedura de licitație restrânsă,
autoritatea contractantă va avea în vedere obiectul, natura și complexitatea contractului/acorduluicadru de achiziție publică. În cazul aplicării procedurii simplificate, justificarea alegerii procedurii
conține numai explicații cu privire la determinarea valorii estimate a contractului/acordului-cadru,
având în vedere prevederile de la art. 7 alin. (2) din Lege.
(5) În îndeplinirea funcțiilor sale, ANAP are acces la formularul de integritate completat de
autoritatea contractantă în baza prevederilor Legii nr. 184/2016, precum și la orice informații
referitoare la identificarea persoanelor care dețin funcții de decizie care sunt implicați în
desfășurarea procedurii de atribuire sau care pot influența rezultatul acesteia în cadrul autorității
contractante, precum și a celor cu putere de reprezentare din partea furnizorului de servicii auxiliare,
dar și a celor implicați în procedură din partea acestuia din urmă, necesare pentru verificarea
îndeplinirii de către autoritatea contractantă a obligației prevăzute la art. 58 din lege.
(6) Numele, prenumele și funcția deținută de persoanele prevăzute la alin. (5) se precizează și în
cadrul fișei de date a achiziției pentru a da posibilitatea operatorilor economici interesați procedura
de atribuire să analizeze o potențială incidență a unei situații de natura celor precizate de art. 60 din
Lege.”

14.

La articolul 21, alineatul (7) se abrogă.

15.

La articolul 22, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Informațiile cuprinse în anunțul de participare se introduc în SEAP numai prin completarea
formularului specific disponibil în sistemul informatic și numai de către autoritățile contractante
înregistrate.”

16.

La articolul 24 alineatul (5), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

„b) de a publica anunțul în SEAP în cel mult o zi lucrătoare după îndeplinirea condițiilor stabilite la
art. 147 din Lege și, în cazul anunțului de participare simplificat, în cel mult două zile lucrătoare de
la primirea acceptului de publicare.”
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17.

Articolul 25 se abrogă.

18.

Articolul 26 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 26 - În cazul în care, din motive de natură tehnică, operatorul SEAP nu are posibilitatea
transmiterii unui anumit anunț spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, autorității
contractante îi revine responsabilitatea transmiterii spre publicare a anunțului respectiv prin mijloace
proprii. Operatorul SEAP are obligația de a înștiința autoritatea contractantă cu privire la apariția
unei astfel de situații, în cel mult o zi lucrătoare de la expirarea termenelor necesare exercitării
controlului ex-ante de către ANAP.”

19.

La articolul 27 alineatului (2), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) În măsura în care solicitările de clarificări sau informații suplimentare în legătură cu
documentația de atribuire nu au fost adresate în timp util de operatorii economici interesați, în
condițiile art. 160 din Lege, autoritatea contractantă are dreptul să răspundă la solicitarea de
clarificări în măsura în care se respectă, în mod cumulativ, următoarele:”

20. La articolul 27, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alin. (3) - (5), cu următorul
cuprins:
„(3) Odată cu termenul/termenele limită prevăzut/prevăzute de art. 160 alin. (2) din lege,
autoritatea contractantă stabilește în anunțul de participare/simplificat/de concurs și termenul
limită până la care operatorii economici solicită clarificări cu privire la conținutul documentației de
atribuire, acesta trebuind să fie corelat cu termenul final de răspuns, astfel încât să fie acordată o
perioadă suficientă de timp operatorilor economici pentru a analiza documentația de atribuire și să
formuleze întrebările pe care le consideră necesare.
(4) Autoritatea contractantă menționează în anunțul de participare/simplificat/de concurs că va
răspunde la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul limită stabilit.
(5) În situația în care sunt stabilite două termene de răspuns ale autorității contractante la solicitările
de clarificări adresate de operatorii economici, aceasta poate grupa pe cele două termene întrebările
și 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.”

21.

Articolul 28 se abrogă.

22.

La articolul 29, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Criteriile privind capacitatea au ca scop demonstrarea potențialului tehnic, financiar și
organizatoric al fiecărui operator economic participant la procedură, potențial care trebuie să
reflecte posibilitatea concretă a acestuia de a îndeplini contractul/acordul-cadru și de a rezolva
eventualele dificultăți legate de îndeplinirea acestuia, în cazul în care oferta sa va fi declarată
câștigătoare.”

23.

La articolul 30, alineatele (4) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:
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„(4) Criteriile de calificare și criteriile de selecție stabilite de autoritatea contractantă sunt incluse
în anunțul de participare.
……
(6) Criteriile de calificare și criteriile de selecție precizate de autoritatea contractantă în caietul de
sarcini ori în documentația descriptivă și care nu sunt prevăzute în anunțul de participare sunt
considerate clauze nescrise.”

24.

La articolul 32, alineatul (2) se modifică și va avea cuprins:

(2) Factorii de evaluare a ofertelor, precum și algoritmul de punctare prevăzut la alin. (1) se
precizează în mod clar și detaliat în cadrul documentației de atribuire și vor reflecta metodologia de
punctare a avantajelor care vor rezulta din propunerile tehnice și financiare prezentate de ofertanți,
și trebuie să aducă un avantaj real, să nu fie formali și să poată fi urmăriți în cadrul procesului de
evaluare a ofertelor și aplicare a criteriului de atribuire.

25. La articolul 35 alineatul (3), partea introductivă și litera a) se modifică și vor avea următorul
cuprins:
„(3) Anunțul de participare/simplificat/de concurs trebuie să conțină următoarele informații privind
constituirea garanției de participare:
a) valoarea, ce nu poate depăși 1% din valoarea estimată a contractului de achiziție publică sau în
cazul acordului-cadru din valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent;”
26.

La articolul 35, alineatul (4) se abrogă.

27.

La articolul 36, alineatul (1) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(1) Garanția de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare
emis de o instituție de credit sau după caz de o instituție financiară nebancară înscrisă în registrele
Băncii Naționale a României pentru emiterea de garanții.
.
.............
(4) Instrumentul de garantare se transmite în SEAP împreună cu oferta și celelalte documente ale
acesteia, cel mai târziu la data și ora-limită de depunere a ofertelor, și trebuie să prevadă că plata
garanției de participare se va executa necondiționat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe
baza declarației acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.”

28.

La articolul 37 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

„b) oferta sa fiind stabilită câștigătoare, nu constituie garanția de bună execuție;”

29. La articolul 37, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), ce va avea
următorul cuprins:
„(3) Autoritatea contractantă nu reține garanția de participare în cazul în care ofertantul desemnat
câștigător refuză să semneze contractul de achiziție publică/acordul-cadru în perioada de valabilitate
a ofertei, atribuit în urma unei proceduri de atribuire care a făcut obiectul controlului ex ante și în
21

care ANAP a emis un aviz conform condiționat, iar autoritatea contractantă a derulat și finalizat
procedura de atribuire fără a remedia abaterile constatate de ANAP, în acest caz nefiind aplicabile
dispozițiile alin. (1) lit. c) și ale 144 alin. (1).”

30.

La articolul 40, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) De regulă, garanția de bună execuție se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument
de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară, și devine anexă la contract, prevederile
art. 36 alin. (3) și (5) aplicându-se corespunzător.”

31.

La articolul 43, alineatele (2) - (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(2) În cazul achiziției directe, autoritatea contractantă are obligația de a utiliza catalogul electronic
pus la dispoziție de SEAP sau de a publica un anunț într-o secțiune dedicată a web-site-ului propriu
sau a SEAP, însoțită de descrierea produselor, serviciilor sau lucrărilor care urmează a fi achiziționate.
(3) Prin excepție de la alin. (1), în cazul în care valoarea estimată a achiziției este mai mică de:
a) 100.000 lei pentru produse și servicii, respectiv 280.000 lei pentru lucrări, autoritatea
contractantă poate achiziționa direct, fără a utiliza catalogul electronic sau anunțul
prealabil, prin consultarea a minimum trei candidați;
b) 70.000 de lei, autoritatea contractantă poate achiziționa direct pe baza unei singure oferte;
c) 4.500 lei, autoritatea contractantă are dreptul de a plăti direct, pe baza angajamentului
legal, fără acceptarea prealabilă a unei oferte.
(4) Dacă în urma consultării prevăzute la alin. (3) lit. a), autoritatea contractantă primește doar o
ofertă valabilă din punct de vedere al cerințelor solicitate, achiziția poate fi realizată.
(5) Angajamentul legal prin care se angajează cheltuielile aferente achiziției directe poate lua forma
unui contract de achiziție publică sau al unei comenzi, inclusiv în cazul achizițiilor inițiate prin
intermediul instrumentelor de plată ce permit posesorului să le utilizeze în relația cu comercianții în
vederea efectuării de plăți, fără numerar, pentru achiziționarea de produse, servicii şi/sau lucrări
prin intermediul unui terminal, cum ar fi, dar fără a se limita la, cardurile de plată şi/sau portofele
electronice.”

32.

Articolul 44 se abrogă.

33.

Articolul 45 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 45 – (1) SEAP pune la dispoziția autorităților contractante posibilitatea tehnică de a utiliza
cataloagele electronice prevăzute la art. 203 -206 din Lege .
(2) În cadrul SEAP, operatorii economici înregistrați în SEAP au posibilitatea de a publica un catalog
cuprinzând produsele, serviciile sau lucrările pe care le ofertă, inclusiv prețul. Aceste cataloage
trebuie să fie completate cu informații relevante privind specificațiile detaliate ale
produselor/serviciilor/lucrărilor ofertate și prețul acestora și să fie actualizate permanent, astfel
încât autoritatea contractantă să aibă suficiente informații pentru a alege în mod corect și obiectiv
atunci când utilizează aceste instrumente de lucru.”

34.

Articolul 46 se modifică și va avea următorul cuprins:
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„Art. 46 - Autoritatea contractantă are obligația trimestrial de a transmite în SEAP o notificare cu
privire la achizițiile directe, grupate pe necesitate, care să cuprindă cel puțin obiectul, cantitatea
achiziționată, valoarea și codul CPV.”

35.

Articolul 48 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 48 - (1) În cazul în care ofertantul/candidatul își demonstrează situația economică și financiară,
respectiv capacitatea tehnică și profesională invocând suportul unui/unor terț/terți, în condițiile
legii, atunci acesta are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază, de regulă, prin
prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care se confirmă faptul că acesta va
pune la dispoziția ofertantului/candidatului resursele invocate. Subcontractanții pe a căror capacități
ofertantul/candidatul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare și
selecție, sunt considerați și terți susținători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în
același timp, și angajamentul ferm.
(2) Autoritatea contractantă are obligația de a lua în considerare această susținere, ca probă a
îndeplinirii criteriilor minime impuse în cadrul documentației de atribuire, dacă sunt îndeplinite în
mod cumulativ următoarele condiții:
a) terțul/terții susținător(i) pot dovedi că dețin resursele invocate ca element de susținere a
ofertantului/candidatului;
b) ofertantul/candidatul poate demonstra că va dispune efectiv de resursele entităților ce
acordă susținerea, necesare pentru realizarea contractului, în cazul în care terțul susținător
nu este declarat subcontractant.”

36.

La articolul 51, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(1) În situația în care autoritatea contractantă solicită în cadrul criteriilor referitoare la capacitatea
de exercitare a activității profesionale și/sau cerințelor de executare a contractului anumite
autorizații specifice, cerința se consideră îndeplinită în cazul operatorilor economici ce participă în
comun la procedura de atribuire, dacă aceștia demonstrează că dispun de respectivele resurse
autorizate și/sau că unul dintre membrii asocierii deține autorizația solicitată, după caz, cu condiția
ca respectivul membru să execute partea din contract pentru care este solicitată autorizația
respectivă.
(2) În cazul în care ofertantul/candidatul sau operatorii economici care participă în comun la
procedura de atribuire subcontractează o parte din contractul de achiziție publică, cerința prevăzută
la alin. (1) se consideră îndeplinită dacă subcontractantul nominalizat deține autorizația solicitată
prin documentația de atribuire, cu condiția ca acesta să execute partea din contract pentru care este
solicitată autorizația respectivă.”

37.

La articolul 55, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) În cazul în care, după publicarea unui anunț, intervin anumite modificări față de informațiile
deja existente în acesta, autoritatea contractantă are obligația de a transmite spre publicare un
anunț de tip erată la anunțul inițial, care trebuie să fie publicată nu mai târziu de 3 zile lucrătoare
înainte de data stabilită pentru depunerea ofertelor sau cererilor de participare.”

38.

La articolul 59, alineatul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
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„(1) În cazul în care autoritatea contractantă solicită îndeplinirea de către ofertanți a unor criterii de
calificare, aceasta are obligația de a introduce în SEAP informații referitoare la forma și condițiile în
care se demonstrează îndeplinirea de către operatorii economici a acestor criterii, precum și termenul
în care estimează că va finaliza verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare.”

39.

La articolul 65, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(4) Comisia de evaluare are obligația, în urma finalizării fiecăreia dintre fazele de verificare
prevăzute la alin. (1) și (2), să introducă în SEAP rezultatul admis/respins însoțit de motivele de
respingere ofertanților respinși, să deschidă în SEAP sesiunea pentru prezentarea documentelorsuport aferente DUAE depuse de ofertantul de pe primul loc, precum și să acorde un termen de
răspuns.”

40.

La articolul 66, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

(2) În situația prevăzută la alin. (1), autoritatea contractantă atribuie contractul de achiziție
publică/acordul-cadru ofertantului clasat pe locul următor, dacă acesta îndeplinește toate criteriile
de calificare prevăzute în anunțul de participare.

41.

La articolul 70, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) În prima etapă a licitației restrânse, comisia de evaluare stabilește candidații selectați utilizând,
dacă consideră necesar, modalitatea de verificare prevăzută la art. 196 alin. (1) din Lege, aplicând
în acest scop numai criteriile de selecție prevăzute în anunțul de participare și respectând
metodologia de punctare prevăzută în anunțul de participare/simplificat/de concurs.”

42.

La articolul 72, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(4) În cadrul etapei a doua a procedurii de licitație restrânsă, ofertantul are obligația de a transmite
oferta în format electronic, în condițiile prevăzute la art. 60 alin. (4) și numai până la data și oralimită de depunere a ofertelor prevăzute în invitația de participare. Prevederile art. 61 se aplică în
mod corespunzător.”

43. La articolul 72, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (5), cu următorul
cuprins:
„(5) În cadrul procesului de evaluare a ofertelor prevederile art. 62 – 64, art. 65 alin. (2) și (4) și art.
66 se aplică în mod corespunzător.”

44.

La articolul 74 alin. (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(5) În cadrul etapei a doua a procedurii de negociere competitivă, ofertantul are obligația de a
transmite oferta inițială în format electronic, în condițiile prevăzute la art. 60 alin. (4) și numai până
la data şi ora-limită de depunere a ofertelor prevăzute în invitația de participare. Prevederile art. 61
se aplică în mod corespunzător.”

45.

La articolul 75, alineatele (3) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:
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„(3) Scopul negocierilor este de a îmbunătăți ofertele inițial depuse de participanții la negocieri și de
adaptare a acestora la condițiile concrete în care se va derula contractul de achiziție publică/acordulcadru care urmează a fi atribuit. Negocierile pot viza orice elemente de natură financiară, tehnică
sau contractuală, cu condiția să nu se afecteze prevederile art. 85 alin. (2) din Lege, în sensul
reducerii la un nivel inferior a cerințelor minime stabilite explicit de autoritatea contractantă sau
schimbării modului în care s-au definit, în cadrul documentației de atribuire, criteriul de atribuire
și/sau factorii de evaluare.
……
(5) În măsura în care a prevăzut această posibilitate în anunțul de participare, autoritatea
contractantă are dreptul de a derula negocierile în runde succesive, cu scopul de a reduce numărul
de oferte care urmează să fie negociate.”

46.

La articolul 83, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) În cadrul etapei a treia a procedurii de dialog competitiv, ofertantul are obligația de a transmite
oferta finală în format electronic, în condițiile prevăzute la art. 60 alin. (4) și numai până la data și
ora-limită de depunere a ofertelor prevăzute în invitația de participare. Prevederile art. 61 se aplică
în mod corespunzător.”

47.

Articolul 84 se modifică și va avea următorul cuprins:

„În cadrul procesului de evaluare a ofertelor finale prevederile art. 62 – 64, art. 65 alin. (2) și (4) și
art. 66 se aplică în mod corespunzător.”

48.

La articolul 85, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) În cadrul etapei a doua a procedurii de parteneriat pentru inovare, prevederile art. 74 alin. (4) –
(5) se aplică în mod corespunzător.”

49.

Articolul 90 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 90 - În măsura în care a prevăzut această posibilitate în anunțul de participare, autoritatea
contractantă are dreptul de a derula negocierile în runde succesive, cu scopul de a reduce numărul
de oferte care urmează să fie negociate.”

50.

La articolul 98, alineatul (6) se abrogă.

51.

La articolul 101, alineatul (2) se abrogă.

52.

Articolul 102 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 102 - Autoritatea contractantă are obligația de a stabili perioada de depunere a ofertelor și a
solicitărilor de participare în funcție de complexitatea contractului de achiziție publică/acorduluicadru și de cerințele specifice, astfel încât operatorii economici interesați să beneficieze de un
interval de timp adecvat și suficient pentru elaborarea ofertelor și pentru pregătirea documentelor
de calificare și selecție, dacă sunt solicitate prin documentele achiziției.”
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53.

La articolul 103, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(1) Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind documentația de
atribuire, în termenul stabilit prin anunțul de participare simplificat.

54.

La articolul 104, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Prevederile Paragrafelor 1 - 3 se aplică în mod corespunzător, în funcție de forma de aplicare a
procedurii simplificate.”

55.

La articolul 107 alineat (2), litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:

„f) are obligația de a impune criterii minime de calificare care să se raporteze cel mult la valoarea
estimată a celui mai mare contract subsecvent care se anticipează a fi atribuit pe durata acorduluicadru sau, după caz, la valoarea maximă anticipată a contractelor subsecvente ce urmează să se
execute în același timp;”

56.

La articolul 108 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

„a) să nu încheie cu alt operator economic, pe durata acordului-cadru, un contract având ca obiect
achiziționarea produselor/serviciilor/lucrărilor care fac obiectul acordului-cadru respectiv, în situația
în care cantitățile maxime estimate nu au fost consumate, sau o eventuală depășire a acestora nu
reprezintă o modificare substanțială în condițiile art. 221 alin. (7) din lege;”

57.

La articolul 110, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Elementele care pot face obiectul reofertării se pot referi la preț, termene de
livrare/prestare/execuție, caracteristici tehnice, nivel calitativ și de performanță, în măsura în care
au fost prevăzute în documentația de atribuire.”

58.

La articolul 113, alineatul (2) se abrogă.

59.

La articolul 122, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) La momentul finalizării licitației electronice, sistemul informatic va pune la dispoziția
autorității contractante clasamentul rezultat ca urmare a derulării acestei faze, determinat prin
luarea în considerare a ofertelor finale introduse de ofertanții participanți și pe baza criteriului de
atribuire specificat în anunțul de participare.

60.

La articolul 124, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Atunci când stabilește perioada de valabilitate a ofertelor, autoritatea contractantă va lua în
considerare estimările privind perioada necesară pentru analiza și evaluarea ofertelor, perioada
necesară pentru verificările legate de aceste activități, precum și perioada legală prevăzută pentru
rezolvarea eventualelor contestații. Autoritatea contractantă are obligația de a solicita prelungirea
valabilității ofertelor, precum și, după caz, a garanției de participare, în situații excepționale care
impun o astfel de prelungire. În cazul în care un operator economic nu se conformează acestei
solicitări, oferta sa va fi respinsă ca fiind inacceptabilă.”
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61.

La articolul 126, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) În sensul prevederilor alin. (1), din cadrul comisiei de evaluare pot face parte membri aparținând
compartimentelor autorității contractante și, după caz, din cadrul entității finanțatoare a
contractului de achiziție publică, dacă autoritatea contractantă transmite o solicitare motivată în
acest sens. În cazul în care beneficiarul final al contractului/acordului-cadru este o altă autoritate
contractantă, din cadrul comisiei de evaluare pot face parte membri aparținând atât autorității
contractante care organizează procedura de atribuire cât și autorității contractante beneficiare.”

62. La articolul 126, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5 1), care va avea
următorul cuprins:
„(51) Nominalizarea persoanelor care constituie comisia de evaluare se va realiza, în măsura în care
structura organizatorică permite acest lucru, prin stabilirea sarcinilor și responsabilităților acestora
la nivel individual, urmărindu-se ca, în special în ceea ce privește cunoștințele necesare analizării și
evaluării propunerilor tehnice, să fie nominalizate și responsabilizate persoane având competențe și
pregătire profesională adecvate domeniului respectiv.”

63.

La articolul 126, alineatul (8) se abrogă.

64. La articolul 127 alineatul (1), partea introductivă și literele j) și l) se modifică și vor avea
următorul cuprins:
„(1) În raport cu sarcinile și responsabilitățile stabilite solidar și individual conform art. 126, comisia
de evaluare are, în ansamblu, următoarele atribuții:
........
j) stabilirea solicitărilor de participare neadecvate, a ofertelor inacceptabile şi/sau neconforme,
precum și a motivelor care stau la baza încadrării acestora în fiecare din aceste categorii;
……
l) aplicarea criteriului de atribuire și a factorilor de evaluare, astfel cum a fost prevăzut în anunțul
de participare/simplificat/de concurs;”

65. La articolul 128, după alineatul (7), se introduce un nou alineat, alin. (8) care va avea
următorul cuprins:
„(8) Prevederile alineatelor (4) – (7) se aplică în mod corespunzător și în situația prevăzută la art. 126
alin. (51).”

66.

La articolul 129, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Cu excepția ședinței de deschidere a ofertelor la care au dreptul de a participa si alte persoane
potrivit legii, la întrunirile comisiei de evaluare au dreptul de a participa numai membrii acesteia și,
după caz, experții cooptați, precum și persoanele împuternicite de către ANAP”

67.

La articolul 132, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) În condițiile art. 215 alin. (3) din Lege, comisia de evaluare solicită clarificări, în termen de o zi
de la data-limită de depunere a ofertelor, privind eventualele neconcordanțe referitoare la
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îndeplinirea condițiilor de formă ale garanției de participare, precum și la cuantumul sau valabilitatea
acesteia.”

68.

La articolul 133, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Propunerea financiară trebuie să se încadreze în fondurile care pot fi disponibilizate pentru
îndeplinirea contractului de achiziție publică respectiv, să fie corelată cu elementele propunerii
tehnice pentru a evita executarea defectuoasă a contractului, să nu se afle în situația prevăzută la
art. 210 din Lege sau să nu reprezinte o abatere de la legislația incidentă, alta decât cea în domeniul
achizițiilor publice.”

69. La articolul 134, alineatul (6), partea introductivă a alineatului (7) și alineatele (10) - (11)
se modifică și vor avea următorul cuprins:
„(6) În cazul în care ofertantul modifică prin răspunsurile pe care le prezintă comisiei de evaluare
potrivit dispozițiilor alin. (1) conținutul propunerii tehnice sau propunerii financiare, oferta sa va fi
considerată inacceptabilă.
(7) Prin excepție de la dispozițiile alin. (6), oferta va fi considerată admisibilă în măsura în care
modificările operate de ofertant în legătură cu propunerea sa tehnică se încadrează în una din
categoriile de mai jos:
………
(10) Prin excepție de la dispozițiile alin. (6), oferta va fi considerată admisibilă în măsura în care
modificările operate de ofertant, la solicitarea comisiei de evaluare, în legătură cu propunerea sa
financiară reprezintă erori aritmetice, respectiv aspecte care pot fi clarificate cu respectarea
principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) din Lege, elementele propunerii financiare urmând a fi
corectate, implicit alături de prețul total al ofertei, prin refacerea calculelor aferente.
(11) În cazul în care ofertantul nu este de acord cu îndreptarea erorilor aritmetice oferta sa va fi
considerată inacceptabilă.”

70.

La articolul 135, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) În cazul în care ofertantul nu este de acord cu îndreptarea viciilor de formă, în condițiile
prevăzute la alin. (1), oferta sa va fi considerată inacceptabilă.”

71.

La articolul 136, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) În cazul în care ofertantul nu prezintă comisiei de evaluare informațiile și/sau documentele
solicitate sau acestea nu justifică în mod corespunzător nivelul scăzut al prețului sau al costurilor
propuse, oferta va fi considerată neconformă. ”

72.

La articolul 137 alineatul (2), literele a), g) și h) se abrogă:

73. La articolul 137, alineatul (2) literele b), c) și f), precum și alineatul (6), se modifică și vor
avea următorul cuprins:
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„b) a fost depusă de un ofertant care nu îndeplinește una sau mai multe dintre criteriile de calificare
stabilite în documentația de atribuire sau nu a completat DUAE în conformitate cu cerințele stabilite
de autoritatea contractantă;
c) constituie o alternativă la prevederile caietului de sarcini, alternativa care nu poate fi luată în
considerare deoarece în anunțul de participare nu este precizată în mod explicit posibilitatea
depunerii unor oferte alternative;
………
f) prețul, fără TVA, inclus în propunerea financiară depășește valoarea estimată comunicată prin
anunțul de participare și, deși există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru
îndeplinirea contractului de achiziție publică respectiv, se constată că acceptarea unei astfel de
oferte ar conduce la modificarea substanțială în sensul depășirii procentelor de la art. 221 alin. (1)
lit. f) pct. ii) din Lege;
…………
(6) După finalizarea verificărilor prevăzute la art. 132 și 133, comisia de evaluare introduce în SEAP,
utilizând facilitățile tehnice accesibile prin acest sistem informatic, numele candidaților/ofertanților
ale căror candidaturi/oferte sunt admisibile, precum și ale candidaților respinși sau ale ofertanților
ale căror oferte au fost declarate inacceptabile și/sau neconforme.”

74. La articolul 137 alineatul (3), după litera e) se introduc două noi litere, lit. f) și g), cu
următorul cuprins:
„f) oferta este depusă cu nerespectarea prevederilor art. 60 alin. (1) lit. d) și e) din Lege, raportat la
data-limită stabilită pentru depunerea cererilor de participare/ofertelor și/sau oricând pe parcursul
evaluării acestora;
g) în urma verificărilor prevăzute la art. 210 din Lege se constată că propunerea financiară are un
preț sau conține costuri neobișnuit de scăzute în raport cu lucrările, produsele sau serviciile, astfel
încât nu se poate asigura îndeplinirea contractului la parametrii cantitativi și calitativi solicitați prin
caietul de sarcini.”

75.

La articolul 138, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(4) În situația încheierii unui acord-cadru cu mai mulți operatori economici, cu reluarea
competiției, atunci când două sau mai multe oferte au aceeași valoare totală a propunerii financiare
și sunt clasate pe același loc, autoritatea contractantă menționează în documentația de atribuire
dacă uzează de prevederile alin. (3) sau dacă va încheia acordul-cadru cu toți operatorii
economici clasați pe locurile aferente numărului maxim stabilit în anunțul de participare.”

76.

La articolul 164, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) În condițiile art. 221 din Lege, pe parcursul îndeplinirii contractului, prețul poate fi ajustat prin
actualizare în cazul în care pe piață au apărut anumite condiții, în urma cărora s-a constatat
creșterea/diminuarea indicilor de preț pentru elemente constitutive ale ofertei, al căror efect se
reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului.”

77. La articolul 164, după alineatul (1) se introduc șase noi alineate, alin. (1 1) – (16), cu
următorul cuprins:
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„(11) Pentru a se respecta principiul transparenței, posibilitatea de ajustare a prețului trebuie să fie
precizată atât în documentația de atribuire, cât și în contractul care urmează să fie încheiat, prin
clauze speciale în acest sens.
(12) Autoritatea contractantă precizează atât în documentația de atribuire, cât și în contractul de
achiziție publică/acordul-cadru, modul concret de ajustare a prețului, indicii care vor fi utilizați,
precum și sursa informațiilor cu privire la evoluția acestora, cum ar fi buletine statistice sau cotații
ale burselor de mărfuri.
(13) Lipsa, modificarea sau completarea informațiilor/clauzelor determină inaplicabilitatea
prevederilor referitoare la posibilitatea de ajustare a prețului contractului de achiziție
publică/acordului-cadru.
(14) În condițiile art. 221 alin. (1) lit. e) din Lege, ajustarea prețului, fără a fi îndeplinite condițiile
prevăzute la alin. (13), este aplicabilă direct în cazul în care au loc modificări legislative, sau au fost
emise de către autoritățile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau
renunțarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea
costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului.
(15) În orice situație, prețul contractului poate fi ajustat doar în măsura strict necesară pentru
acoperirea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului.
(16) Modul de ajustare a prețului contractului de achiziție 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 câștigător în urma finalizării
respectivei proceduri, cu excepția cazului prevăzut la alin. (1 5).
(17) Autoritatea contractantă este obligată să includă clauze de ajustare/ revizuire a prețului, în
conformitate cu prevederile alin. (12), pentru contractele care se derulează pe o perioadă ce
depășește 12 luni.”

78. După articolul 165 se introduce un nou articol, articolul 165 1, care va avea următorul
cuprins:
„Art. 1651 - (1) Pe parcursul execuției contractului plățile se vor face exclusiv pe baza prețurilor
proprii prevăzute de contractant în oferta sa inițială, fixe sau ajustate, după cum s-a prevăzut în
documentele de achiziție inițiale și în contract.
(2) Pe parcursul execuției contractului, nu este permisă modificarea prețurilor din ofertă în funcție
de variațiile prețurilor practicate de furnizorii de la care contractantul se aprovizionează.

79.

La articolul 166, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(5) Documentele constatatoare emise de către autoritatea contractantă pentru neîndeplinirea
obligațiilor 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.”

80. La articolul 166, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin. (5 1), cu următorul
cuprins:
„(51) Autoritatea contractantă are obligația de a actualiza în SEAP informațiile cu privire la
documentul prevăzut la alin. (5) în termen de 5 zile de la momentul luării la cunoștință că situația de
fapt ce a stat la baza emiterii respectivului document constatator trebuie modificată din cauze
obiective.”
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Art. VI - Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr.
100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 867/2016, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, numărul 985 din 7 decembrie 2016, se modifică și se completează după
cum urmează:
1.

La articolul 9, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Strategia de contractare este un document al fiecărei proceduri de atribuire a unui contract de
concesiune inițiate de entitatea contractantă.”
2.
La articolul 19 alineatul (3), litera a), precum și alineatul (4) se modifică și vor avea
următorul cuprins.
„a) instrucțiunile către ofertanți/candidați.
……
(3) Instrucțiunile către ofertanți/candidați prevăzute la alin. (3) lit. a) conțin detaliile referitoare la
formalitățile ce trebuie îndeplinite în legătură cu procedura de atribuire în cauză, modul în care
operatorii economici trebuie să structureze informațiile ce urmează a fi prezentate pentru a răspunde
cerințelor documentației de atribuire, respectiv detalii procedurale cum ar fi precizări privind
garanțiile solicitate, modul în care trebuie întocmite și structurate propunerea tehnică și cea
financiară, criteriul de atribuire ce urmează a fi aplicat, precum și termenele procedurale ce trebuie
respectate și căile de atac ce pot fi utilizate. Toate aceste informații constituie bază pentru generarea
automată de către SEAP a anunțului de concesionare.
3.

La articolul 22, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Informațiile cuprinse în anunțul de concesionare se încarcă în SEAP numai prin completarea
formularului specific disponibil în sistemul informatic și numai de către entitățile contractante
înregistrate.”

4.

Art. 25 se abrogă.

5.

Articolul 26 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 26 - În cazul în care, din motive de natură tehnică, operatorul SEAP nu are posibilitatea
transmiterii unui anumit anunț spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, entității
contractante îi revine responsabilitatea transmiterii spre publicare a anunțului respectiv prin mijloace
proprii. Operatorul SEAP are obligația de a înștiința entitatea contractantă cu privire la apariția unei
astfel de situații, în cel mult o zi lucrătoare de la expirarea termenelor necesare exercitării
controlului ex ante de către ANAP.”

6.

La articolul 27 alineatul (2), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) În măsura în care solicitările de clarificări sau informații suplimentare în legătură cu
documentația de atribuire nu au fost adresate în timp util de operatorii economici interesați, în
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condițiile art. 70 alin. (8) din Lege, entitatea contractantă are dreptul să răspundă la solicitarea de
clarificări în măsura în care se respectă, în mod cumulativ, următoarele:”

7.
La articolul 27, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alin. (3) – (5), cu următorul
cuprins:
„(3) Odată cu termenul/termenele limită prevăzut/prevăzute de art. 70 alin. (8) din lege, entitatea
contractantă stabilește în anunțul de concesionare și termenul limită până la care operatorii
economici solicită clarificări cu privire la conținutul documentației de atribuire, acesta trebuind să
fie corelat cu termenul final de răspuns, astfel încât să fie acordată o perioadă suficientă de timp
operatorilor economici pentru a analiza documentația de atribuire și să formuleze întrebările pe care
le consideră necesare.
(4) Entitatea contractantă menționează în anunțul de concesionare că va răspunde doar la solicitările
de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul limită stabilit.
(5) În situația în care sunt stabilite două termene de răspuns ale entității contractante la solicitările
de clarificări adresate de operatorii economici, aceasta poate grupa pe cele două termene întrebările
și 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.”

8.

La articolul 29, alineatul (4) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(4) Criteriile de calificare și de selecție stabilite de entitatea contractantă sunt incluse în anunțul
de concesionare.
……
(6) Criteriile de calificare și de selecție care se regăsesc în caietul de sarcini/documentul descriptiv
și care nu sunt prevăzute în anunțul de concesionare sunt considerate clauze nescrise.”

9.
La articolul 45, partea introductivă de la alineatul (3) se modifică și va avea următorul
cuprins:
„(3) Anunțul de concesionare trebuie să conțină următoarele informații privind constituirea garanției
de participare:”

10.

Articolul 47 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 47 - (1) Entitatea contractantă are obligația de a reține garanția de participare atunci când
ofertantul se află în oricare dintre următoarele situații:
a) își retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
b) oferta sa fiind stabilită câștigătoare, refuză să semneze contractul de concesiune în perioada
de valabilitate a ofertei.
(2) Entitatea contractantă nu reține garanția de participare în cazul în care ofertantul desemnat
câștigător refuză să semneze contractul de concesiune în perioada de valabilitate a ofertei, atribuit
în urma unei proceduri de atribuire care a făcut obiectul controlului ex ante și în care ANAP a emis
un aviz conform condiționat, iar entitatea contractantă a derulat și finalizat procedura de atribuire
fără a remedia abaterile constatate de ANAP, în acest caz nefiind aplicabile dispozițiile alin. (1) lit.
b) și ale art. 92.”
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11.

La articolul 65, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) În prima etapă a dialogului competitiv, comisia de evaluare stabilește candidații selectați,
aplicând în acest scop numai criteriile de selectei prevăzute în anunțul de concesionare.

12.

La articolul 74 alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Entitatea contractantă are obligația de a răspunde, în mod clar, complet și fără ambiguități la
orice clarificare solicitată, potrivit prevederilor art. 27.”

13. La articolul 74, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), ce va avea
următorul cuprins:
„(4) Prevederile art. 56-62 se aplică în mod corespunzător.”

14.

La articolul 83, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Cu excepția ședinței de deschidere a ofertelor menționate la art. 57 alin. (1) la care au dreptul
de a participa si alte persoane potrivit legii, la întrunirile comisiei de evaluare au dreptul de a
participa numai membrii acesteia şi, după caz, experții externi cooptați şi persoane împuternicite de
către ANAP.”

Art. VII - (1) Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat și în noua structură
organizatorică ANAP se face în termenele și cu respectarea condițiilor prevăzute de legislația în
vigoare pentru fiecare categorie de personal.
(2) Aplicarea procedurilor prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor
publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se realizează în termen de
minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. VIII – La data de 15 iunie 2018 se abrogă:
a) Hotărârea nr. 921 din 21 septembrie 2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente
procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări
publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 677 din 23 septembrie 2011, cu modificările și completările ulterioare;
b) art. 23, art. 24 și art. 127 alin. (4) din Hotărârea de Guvern nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, numărul 423 din 6 iunie 2016, cu modificările și completările
ulterioare;
c) art. 25 și art. 26 din Hotărârea de Guvern nr. 394 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea prevederilor
referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind
achizițiile sectoriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, numărul 423 din 6 iunie
2016, cu modificările și completările ulterioare;
d) art. 23, art. 24 și art. 82 alin. (4) din Hotărârea de Guvern nr. 867 din 16 noiembrie 2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de
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concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări
și concesiunile de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, numărul 985 din 7
decembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare;
e) ordinul președintelui ANAP nr. 264 din 8 iunie 2016 privind stabilirea metodologiei de selecție
pentru evaluarea ex-ante a documentațiilor de atribuire aferente contractelor/acordurilor-cadru de
achiziție publică care intră sub incidența art. 23 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr.
395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile
publice, respectiv contractelor/acordurilor-cadru sectoriale care intră sub incidența art. 25 alin. (2)
din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016
privind achizițiile sectoriale, precum și pentru stabilirea modului de interacțiune cu
autoritățile/entitățile contractante verificate, cu modificările și completările ulterioare;
f) orice alte prevederi contrare cuprinse în orice alte acte normative.

Art. IX – Prevederile art. IV pct. 2 și pct. 28, art. V pct. 2 și pct. 29 și art. VI pct. 1 și pct. 10
intră în vigoare la data de 15 iunie 2018.

PRIM-MINISTRU
VASILICA - VIORICA DĂNCILĂ
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Anexa nr. 1
Norme metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență nr. 98/2017 privind funcția
de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică,
a contractelor sectoriale/acordurilor-cadru și a contractelor de concesiune de lucrări și
concesiune de servicii

Capitolul 1
Domeniul de aplicare a controlului ex ante și
organizarea sa la nivelul Agenției Naționale pentru Achiziții Publice

Art. 1
(1) Activitatea de control ex-ante, prevăzută la art. 6 alin. (2) și alin. (3) din ordonanța de urgență,
se inițiază odată cu emiterea deciziei de verificare și înștiințarea autorității contractante, conform
art. 9 alin. (1) din ordonanța de urgență, și se finalizează la:
a) data expirării termenului de contestare a comunicărilor privind rezultatul procedurii de
atribuire, în situația în care nu au fost depuse contestații la Consiliul Național de Soluționare a
Contestațiilor sau instanța de judecată competentă;
b) data comunicării la ANAP a deciziei Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor sau a
instanței competente, în cazul în care dispoziția obligatorie cuprinsă în aceasta se referă la
anularea/continuarea procedurii, continuare care constă în menținerea comunicărilor privind
rezultatul procedurii, iar termenul legal pentru contestare este expirat;
c) data la care ANAP a fost înștiințată de către autoritatea contractantă asupra faptului că a fost
semnat contractul, sau a fost anulată procedura de atribuire, după caz, pentru negocierile fără
publicarea prealabilă, respectiv în situația procedurilor de atribuire controlate ex ante conform
art. 7 alin. (6) din ordonanța de urgență
d) data primirii de către ANAP a copiei actului adițional încheiat de autoritatea contractantă, sau
a comunicării hotărârii de anulare a demersului de modificare contractuală, pentru verificările
acestora din urmă;
e) data împlinirii termenului de 60 de zile de la data respingerii de la validare a documentației de
atribuire în condițiile art. 6 alin. (2), în cazul în care autoritatea contractantă nu a retransmis
la ANAP respectiva documentație revizuită.
(2) În termen de 3 zile lucrătoare de la finalizarea activității control ex ante prevăzută la alin. (1),
verificatorii ex ante întocmesc un raport de activitate care se transmite, în copie, autorităților de
management și altor instituții cu atribuții în sistemul achizițiilor publice, inclusiv în cel de
management și control al fondurilor structurale și de investiții, după caz, pentru contractele finanțate
din fonduri europene nerambursabile, respectiv Agenției Naționale de Integritate, atunci când sunt
incidente prevederile art. 7 alin. (6) din ordonanța de urgență.
(3) Raportul de activitate prevăzut la alin. (2) este întocmit de către verificatorii ex ante desemnați
conform art. 2 alin. (2) și conține rezumatul activității de control ex ante, inclusiv situația avizelor
conforme emise pe parcursul întregii verificări.

35

Art. 2
(1) În aplicarea dispozițiilor art. 5 alin. (1) din ordonanța de urgență, funcția de control ex ante al
procesului de atribuire a contractelor și al modificărilor contractuale, se exercită printr-o structură
de specialitate din cadrul ANAP, organizată la nivel central și teritorial.
(2) Pentru fiecare procedură de atribuire, respectiv modificare contractuală, incluse în programul de
verificare, se desemnează verificatori ex-ante, aceștia constituindu-se în echipe de control diferite,
astfel:
a) o echipă care verifică procesul de atribuire în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) din
ordonanța de urgență și, respectiv
b) echipe care verifică derularea procedurii de atribuire conform prevederilor art. 12, a art. 20,
respectiv a modificărilor contractuale conform art. 21 din ordonanța de urgență, după caz.
(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), aspectele prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. c) din
ordonanța de urgență sunt verificate de echipa prevăzută la alin. (2) lit. a) cu sprijinul echipei
desemnate să realizeze verificările prevăzute la art. 12 alin. (1) din ordonanța de urgență.
(4) Echipele de control prevăzute la alin. (2) lit. b) sunt desemnate prin emiterea unui ordin în termen
de 3 zile lucrătoare de la publicarea anunțului de participare/de concurs/ de participare simplificat/
de concesionare, respectiv în termen de 1 zi lucrătoare de la momentul includerii în programul de
verificare a modificării contractuale, respectiv a procedurii de negociere fără publicarea prealabilă.
(5) Ordinul prevăzut la alin. (4) se transmite în maxim o zi lucrătoare, în copie, autorităților
contractante selectate în vederea controlului ex ante. În cazul modificărilor contractuale, respectiv
a procedurilor de negociere fără publicarea prealabilă, ordinul de serviciu reprezintă anexă la decizia
de verificare.
(6) În aplicarea art. 26 alin. (1) din ordonanța de urgență, echipele de control prevăzute la alin. (2)
lit. b) sunt împuternicite să constate contravențiile și să aplice sancțiunile la procedurile atribuire și
modificările contractuale incluse în programul de verificare.

Art. 3
(1) Metodologia de selecție, prevăzută în Capitolul II, Secțiunea 1 din ordonanța de urgență, are la
bază evaluarea riscului asociat procedurilor de atribuire a contractelor sau modificărilor contractuale,
includerea acestora în programul de verificare realizându-se prin aplicarea unor filtre, criterii și subcriterii.
(2) Filtrele sunt utilizate pentru a repartiza procedurile de atribuire a contractelor și modificările
contractuale, care urmează să fie introduse în programul de verificare, în funcție de cel puțin:
a) obiectul contractului, respectiv contract de produse, contract de servicii sau contract de lucrări;
b) valoarea estimată, corespunzător unor praguri valorice care se stabilesc periodic prin ordinul
prevăzut la alin. (12).
(3) Criteriile de risc prevăzute la alin. (1) sunt următoarele:
a) impactul financiar al achiziției, respectiv al modificării contractuale;
b) complexitatea obiectului contractului, respectiv a modificării contractuale;
c) istoricul si experiența autorității contractante în aplicarea legislației menționată la art. 2 alin.
(1) lit. g) din ordonanța de urgență.
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(4) Criteriul prevăzut la alin. (4) lit. a) este evaluat, pentru fiecare caz în parte, în funcție de
următoarele sub-criterii, prin raportare la praguri valorice stabilite prin ordinul prevăzut la alin. (12),
acestea fiind diferite de cele prevăzute la alin. (2) lit. b):
a) valoarea estimată a contractului, respectiv a modificării contractuale inițiate;
b) valoarea cumulată a tuturor modificărilor contractuale anterioare, efectuate în cadrul
contractului în cauză, în circumstanțele prevăzute la art. 221 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr.
98/2016, cu modificările și completările ulterioare, art. 237 și 238 din Legea nr. 99/2016, cu
modificările și completările ulterioare, respectiv art. 102 și 103 din Legea nr. 100/2016 cu
modificările și completările ulterioare;
c) ponderea valorică a modificării contractuale prin raportare la valoarea inițială a contractului.
(5) Criteriul prevăzut la alin. (4) lit. b) este evaluat, pentru fiecare caz în parte, în funcție de subcriterii, cum ar fi, cele ce urmează, dar fără a se limita la acestea:
a) obiectul contractului, respectiv al modificării contractuale, așa cum rezultă din codul/codurile
CPV utilizate pentru descrierea achiziției în cauză;
b) tipul procedurii de atribuire aplicată. Se au in vedere procedurile prevăzute la art. 2 alin. (1)
lit. g) din ordonanța de urgenta;
c) criteriul de atribuire utilizat;
d) sursa de finanțare a contractului ce urmează a fi încheiat;
e) numărul modificărilor anterioare ale contractului efectuate în conformitate cu prevederile
legale menționate la alin. (5), lit. b);
f) diversitatea aspectelor ce fac obiectul modificării contractuale în cauză, prin raportare la natura
generală a obiectului contractului și a circumstanțelor de modificare a contractului prevăzute
de art. 221 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare,
art. 237 și 238 din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art.
102 și 103 din Legea nr. 100/2016 cu modificările și completările ulterioare;
(6) Criteriul prevăzut la alin. (4) lit. c) este stabilit periodic pentru fiecare autoritate contractantă,
prin raportare la tipurile de contract atribuite în ultimii 3 ani calendaristici, respectiv de produse,
servicii, sau lucrări, după caz, în funcție de sub-criterii, cum ar fi, cele ce urmează, dar fără a se
limita la acestea:
a) istoricul rezultatelor controalelor efectuate de ANAP cu privire la respectarea dispozițiilor
legale în domeniul achizițiilor publice/sectoriale, sau, după caz, concesiuni de lucrări și
concesiuni de servicii;
b) rata anuală a contestațiilor admise din numărul total de contestații depuse, comparativ cu cea
anuală la nivel național, calculată ca medie pentru aceeași perioadă de referință;
c) eficacitatea în derularea procedurilor de atribuire reflectată de indicatori cum ar fi, durata
medie a respectivelor proceduri, calculată de la publicarea anunțurilor de participare până la
data publicării anunțurilor de atribuire, ponderea procedurilor de atribuire finalizate prin
anulare din totalul celor inițiate;
d) dimensiunea achizițiilor realizate, reflectată în numărul mediu anual al contractelor semnate
și valoarea medie anuală a acestora;
e) calitatea proceselor de achiziție derulate, reflectată de indicatori cum ar fi, numărul mediu de
oferte/candidaturi primite la procedurile de atribuire, rata medie a ofertelor/candidaturilor
admisibile din procedurile de atribuire, numărul mediu anual al anunțurilor de tip erată
publicate în cadrul procedurilor de atribuire, calculați prin raportare la media națională;
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f) ponderea medie anuală a achizițiilor directe realizate de autoritatea contractantă în raport cu
valoarea tuturor contractelor semnate, comparativ cu media națională pentru aceeași perioadă
de referință;
g) capacitatea de a stabili valoarea estimată a contractului de o manieră adecvată contextului
aferent lansării procedurii de atribuire, reflectată prin media anuală a ratei dintre valorea
contractelor semnate și valoarea estimată a tuturor achizițiilor, comparativ cu media națională
pentru aceeași perioadă de referință.
(7) Procedura de atribuire a contractului, respectiv modificarea contractuală, se clasifică în
următoarele categorii de risc: risc scăzut, risc mediu, risc ridicat sau risc foarte ridicat.
(8) Programul de verificare se realizează prin includerea cu preponderență a procedurilor de atribuire
a contractelor și a modificărilor contractuale în funcție de încadrarea în categoriile de risc de la alin.
(7), în ordine descrescătoare de la risc foarte ridicat la risc scăzut, iar în cazul în care se înregistrează
același grad risc, repartizarea se face aleatoriu printr-un instrument informatic.
(9) Caracterul aleatoriu al metodologiei de selecție este asigurat prin respectarea unor condiții cum
ar fi:
a) distribuirea în mod echilibrat a procedurilor de atribuire selectate în vederea controlului ex
ante în funcție de numărul celor inițiate de o autoritate contractantă într-o anumită perioadă
de timp;
b) distribuția geografică a autorităților contractante;
c) gradul de încărcare al echipelor de verificatori ex ante.
(10) În situația în care rezultatul aplicării zilnice a metodologiei de selecție conduce la selectarea
mai multor proceduri de atribuire a unor contracte similare, ca obiect și valoare estimată, de la
aceeași autoritate contractantă, care au fost încadrate în aceeași categorie de risc, se include în
programul de verificare numai una dintre aceste proceduri, respectiv cea care are valoarea estimata
cea mai mare.
(11) Metodologia de selecție se aplică zilnic conform prevederilor acestui articol pentru:
a) documentațiile de atribuire înregistrate în ziua precedentă în SEAP;
b) înștiințările primite de la autoritățile contractante privind demararea unor negocieri fără
publicare prealabilă sau a unor modificări contractuale, înregistrate la ANAP în ziua
precedentă.
(12) Detaliile procedurale aferente realizării selecției procedurilor de atribuire și a modificărilor
contractuale, conform art. 3, se stabilesc prin ordin al președintelui ANAP.

Art. 4
(1) În aplicarea dispozițiilor art. 8 alin. (1) din ordonanța de urgență, autoritățile contractante
stabilesc un cod unic de identificare pentru fiecare procedură de atribuire inclusă în programul anual
al achizițiilor pentru un obiect de contract, cu respectarea a cel puțin următoarelor reguli necesare
pentru asigurarea trasabilității în timp a respectivei achiziții:
a) codul unic de identificare conține întotdeauna codul unic de înregistrare atribuit autorității
contractante în conformitate cu legislația incidentă înființării și funcționării persoanelor
juridice;
b) anul programului anual al achizițiilor în care a fost inclusă pentru prima oară procedura de
atribuire a obiectului de contract în cauză;
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c) numărul curent alocat inițial pentru procedura de atribuire a obiectului de contract în cauză
introdusă în programului anual al achizițiilor precizat la lit. b).
(2) Numărul curent menționat la alin. (1) lit. c) se păstrează în toate revizuirile aduse conform legii
la programul anual al achizițiilor.
(3) Dispozițiile alin. (1) se aplică pentru programele anuale ale achizițiilor elaborate de autoritățile
contractante pentru procedurile de atribuire lansate după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri de
Guvern, precum si pentru revizuirile programului anual al achizițiilor aferent anului 2018.
(4) În conformitate cu dispozițiile art. 8 alin. (3) din ordonanța de urgență, autoritățile contractante
au dreptul să schimbe codul unic de identificare în cazul în care pentru achiziția în cauză este
încărcată o nouă documentație de atribuire, cu condiția justificării în mod corespunzător a încadrării
în cel puțin una dintre următoarele situații:
a) tipul contractului este schimbat;
b) atribuirea contractului se modifică în sensul împărțirii pe loturi, divizării în mai multe proceduri
de atribuire, sau cumulării cu alte obiecte de contract într-o singură procedură de atribuire, în
aceste situații păstrându-se codul unic de identificare alocat obiectului principal al contractului
corespunzător scopului urmărit prin respectiva achiziție, pentru eventualele obiecte noi de
contract rezultate urmând a se aloca noi coduri unice de identificare;
c) între introducerea procedurii de atribuire a obiectului de contract în cauză pentru prima oară
în programul anual al achizițiilor și momentul în care se modifică codul unic de identificare a
trecut o perioadă de cel puțin 2 ani.
Art. 5
(1) În condițiile dispozițiilor art. 2 alin. (1), lit. a) din ordonanța de urgență, controlul aspectelor de
calitate se referă la următoarele elemente, în măsura în care presupune o analiză, prin raportare la
obiectul contractului, a relevanței utilizării acestora și a modului în care se asigură respectarea
principiilor ce stau la baza atribuirii contractelor, în elaborarea documentației de atribuire, a
eventualelor modificări aduse acesteia, respectiv în formularea răspunsurilor la solicitările de
clarificări adresate de operatorii economici, astfel:
a) alegerea tipului de procedură de atribuire aplicat;
b) utilizarea adecvată a instrumentelor și tehnicilor specifice de atribuire a contractelor;
c) stabilirea criteriilor de calificare și selecție, precum și nivelurile minime asociate acestora
și/sau modul în care se poate proba îndeplinirea de către operatorii economici;
d) alegerea criteriului de atribuire și/sau a factorilor de evaluare din cadrul acestuia, precum și
stabilirea ponderilor asociate acestora din urmă și/sau coerența metodologiei de acordare a
punctajului;
e) strategia de contractare referitoare la atribuirea pe loturi a obiectului contractului;
f) corelarea specificațiilor tehnice ce fac obiectul caietului de sarcini cu cerințele formulate în
celelalte secțiuni ale documentației de atribuire, cum ar fi cele referitoare la modul de
întocmire a propunerilor tehnice și/sau financiare, sau clauzele contractuale referitoare la
recepția serviciilor, bunurilor sau lucrărilor, după caz;
g) corelația dintre natura/scopul contractului, mecanismele contractuale aferente recepției
produselor/serviciilor/lucrărilor ce fac obiectul acestuia și cele de plată aferente;
h) stabilirea clauzelor contractuale de o manieră care să asigure că drepturile și obligațiilor părților
reflectă o alocare corespunzătoare a riscurilor aferente implementării;
i) termenul stabilit pentru depunerea ofertelor/candidaturilor/solicitărilor de participare;
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j) claritatea și caracterul complet al răspunsurilor autorității contractante prin raportare la
solicitările de clarificări/informații suplimentare formulate cu privire la elementele precizate
la lit. a) – i);
(2) În cazul documentațiilor de atribuire aferente contractelor care au obiecte ce aparțin unor
sectoare specifice de activitate economică, care se stabilesc pe parcursul unei perioade determinate
prin ordin al președintelui ANAP, se consideră aspecte de calitate, pe lângă cele prevăzute la alin.
(1), acelea referitoare la specificații tehnice restrictive/discriminatorii și/sau care favorizează
anumiți operatori economici.
(3) Sunt considerate aspecte de calitate următoarele, cu condiția să presupună o analiză, în condițiile
dispozițiilor art. 2 alin. (1) lit. a) din ordonanța de urgență, cu privire la modul de respectare a
principiilor ce stau la baza atribuirii contractelor în contextul specific al unei proceduri de atribuire,
în legătură cu evaluarea ofertelor/candidaturilor:
a) modul de respectare de către comisia de evaluare a principiului tratamentului egal în elaborarea
și transmiterea de solicitări de clarificări ofertanților/candidaților, precum și la stabilirea
ofertelor/candidaturilor respinse în condițiile legii;
b) aplicarea consecventă a criteriilor de calificare și selecție, a criteriului de atribuire și a
celorlalte cerințe precizate în fișa de date a achiziției, precum și a prevederilor caietului de
sarcini referitoare la organizarea, calificarea și experiența personalului ce va realiza efectiv
activitățile care fac obiectul contractului, prin raportare la ofertele/candidaturile depuse.
(4) Sunt considerate aspecte de calitate următoarele, cu condiția să presupună o analiză în condițiile
dispozițiilor art. 2 alin. (1) lit. a) din ordonanța de urgență cu privire la posibilitatea realizării unei
modificări contractuale în condițiile prevăzute la art. 221 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 98/2016,
cu modificările și completările ulterioare, art. 237 și 238 din Legea nr. 99/2016, respectiv art. 102 și
103 din Legea nr. 100/2016, după caz:
a) măsura în care modificarea propusă afectează sau nu natura generală a contractului;
b) justificările aduse de autoritatea contractantă cu privire la caracterul imprevizibil al
evenimentului care determină necesitatea modificării contractuale, respectiv cu privire la
imposibilitatea înlocuirii contractorului inițial.
(5) În cazul procedurilor de negociere fără publicare prealabilă, se consideră aspecte de calitate
acelea prevăzute la alin. (1) și (3), prevederile acestora urmând a fi aplicate în mod corespunzător.
(6) Aspectele care nu sunt încadrate ca aspecte de calitate, potrivit alin. (1) – (5), reprezintă aspecte
de regularitate.
(7) Aspectele de oportunitate și/sau de natură tehnică, cum ar fi următoarele, nu fac obiectul
controlului ex ante:
a) identificarea nevoii autorității contractante și stabilirea necesității cu privire la obiectul
contractului pentru care se lansează procedura de atribuire;
b) analiza opțiunilor în vederea identificării soluției adecvate pentru satisfacerea nevoii
identificate;
c) stabilirea specificațiilor tehnice și/sau alegerea standardelor de performanță aferente acestora;
d) succesiunea și durata activităților în cadrul contractului;
e) conformitatea propunerii tehnice cu specificațiile tehnice ale caietului de sarcini, cu excepția
cazurilor în care aplicarea eronată sau neaplicarea prevederilor legislației menționate la art. 2
alin. (1) lit. g) din ordonanța de urgență, incidente procesului de evaluare a ofertelor, este de
natură a conduce la încălcarea principiilor prevăzute de aceasta;
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f) prețurile practicate de către ofertanți, cu excepția situațiilor în care există indicii că ofertele
depuse conțin elementele de preț sau cost ce sunt aparent neobișnuit de scăzute în raport cu
lucrările, produsele sau serviciile care constituie obiectul contractului care urmează a fi
atribuit, avându-se în vedere valoarea estimată a acestora și/sau prețurile ofertate pe
respectivele elemente de preț/cost de ceilalți ofertanți;
g) aspectele tehnice și/sau economice cuprinse în rapoartele experților/specialiștilor cooptați în
comisiile de evaluare, cu excepția cazurilor în care modul de utilizare a acestor aspecte de
către respectivele comisii în procesul de evaluare este de natură a conduce la încălcarea
principiilor prevăzute de legislația menționată la art. 2 alin. (1) lit. g) din ordonanța de urgență.
(8) În aplicarea dispozițiilor art. 5 alin. (2) din ordonanța de urgență, ANAP detaliază modul de
verificare al aspectelor de regularitate și de calitate, conform celor prevăzute în prezentul articol,
în cadrul unor liste de verificare aprobate prin ordin al președintelui ANAP.
(9) Următoarele aspecte nu fac obiectul controlului ex ante:
a)

punctele de vedere elaborate de autoritățile contractante în legătură cu
contestațiile/plângerile sau notificările prealabile depuse în conformitate cu Legea nr.
101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție
publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de
servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a
Contestațiilor, cu modificările și completările ulterioare;

b) comunicările transmise de autoritatea contractantă ofertanților/candidaților în baza art. 214
alin. (1) și (2) și art. 215 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu
modificările și completările ulterioare, a art. 227 alin. (1) și (2) și art. 228 alin. (1) din Legea
nr. 99 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare sau a art. 92 alin.
(1) și (2) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu
modificările și completările ulterioare.

Capitolul 2
Desfășurarea activității de control ex ante al documentației de atribuire, anunțului de
participare/de participare simplificat/de concurs/de concesionare, al anunțului de tip erată și al
propunerii de răspuns la solicitările de clarificări/informații suplimentare

Art. 6
(1) Controlul ex ante prevăzut la art. 11 alin. (1) lit. a) din ordonanța de urgență se efectuează în
termen de 9 zile lucrătoare de la data transmiterii deciziei de verificare prevăzută la art. 1 alin.(1),
respectiv de la data primirii documentelor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a) din ordonanța de
urgență, în situația în care acestea din urmă nu sunt disponibile în SEAP.
(2) ANAP transmite constatările sale rezultate din verificarea aspectelor de calitate și de regularitate
autorității contractante, respectiv avizul conform necondiționat sau condiționat, prin intermediul
SEAP, sub forma comunicării acceptului de publicare, respectiv a respingerii de la validare a
documentației de atribuire în cauză.
(3) Termenul prevăzut la alin. (1) se prelungește cu 5 zile lucrătoare în cazul verificărilor aferente
documentațiilor de atribuire prevăzute la art. 5 alin. (2).

Art. 7
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(1) În urma controlului ex ante al documentelor prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. b) din ordonanța de
urgență, ANAP are obligația ca în termen de 2 zile lucrătoare de la data încărcării anunțului în SEAP:
a) fie să emită către operatorul SEAP acceptul de publicare pentru anunțul respectiv, dispozițiile
art. 11 alin. (2) din ordonanța de urgență și ale art. 6 alin. (2) fiind aplicabile în mod
corespunzător;
b) fie să respingă publicarea anunțului, caz în care emite autorității contractante aviz conform
condiționat, dispozițiile art. 11 alin. (3) din ordonanța de urgență fiind aplicabile.
(2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), operatorul SEAP are obligația:
a) de a transmite anunțul spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în cel mult o zi
lucrătoare de la primirea acceptului de publicare, în cazul în care, în conformitate cu
prevederile legii, este prevăzută o obligație în acest sens sau în cazul în care autoritatea
contractantă selectează voluntar această opțiune; operatorul SEAP are obligația de a asigura
înregistrarea în sistemul electronic a datei la care a fost transmis anunțul spre publicare, ca
probă privind momentul transmiterii;
b) de a publica anunțul în SEAP în cel mult 2 zile lucrătoare de la primirea acceptului de publicare.
(3) În cazul proceselor de achiziții supuse controlului ex ante, autoritățile contractante stabilesc la
momentul transmiterii anunțului de participare/de participare simplificat/de concurs/de
concesionare, termenele procedurale aferente derulării procedurilor de atribuire, inclusiv, printre
altele, termenul pentru depunerea ofertelor/candidaturilor, termenul/termenele de răspuns la
solicitările de clarificări/informații suplimentare, termenul limită până la care operatorii economici
pot solicita respectivele clarificări/informații suplimentare, precum și calendarul de derulare a
procesului de evaluare a candidaturilor/ofertelor.
(4) Anunțul de participare/de participare simplificat/de concurs/de concesionare se transmite spre
verificare în maxim 30 de zile de la comunicarea avizului conform în condițiile art. 6 alin. (2).
(5) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (4) atrage după sine anularea avizului conform emis
de ANAP, autoritatea contractantă având obligația de a obține un nou aviz conform pentru
documentația de atribuire în cauză.

Art. 8
(1) Controlul ex ante al documentelor prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. c) din ordonanța de urgență
se realizează în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii fiecărei propuneri de răspuns consolidat
formulată de autoritatea contractantă la solicitările de clarificări/informații suplimentare potrivit
termenului, sau, după caz, termenelor de răspuns precizate în anunțul de participare/de participare
simplificat/de concurs/de concesionare conform prevederilor art. 161 din Legea nr. 98/2016 privind
achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 173 din Legea nr. 99/2016 privind
achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 70 alin. (8) din Legea
nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările
ulterioare.
(2) Autoritatea contractantă are obligația de a transmite către ANAP propunerea de răspuns consolidat
formulat la solicitările de clarificări/informații suplimentare cu cel puțin 4 zile lucrătoare anterior
termenului sau, după caz, termenelor de răspuns din anunțul de participare/de participare
simplificat/de concurs/de concesionare, stabilite în condițiile legii.
(3) În cazul în care procedura de atribuire nu se derulează integral prin mijloace electronice, sau din
motive tehnice nu este posibilă vizualizarea acestora în SEAP de către verificatorii ex ante,
autoritatea contractantă are obligația de a transmite ANAP periodic, prin poșta electronică sau fax,
dar nu mai târziu de termenele menționate la alin. (2), solicitările de clarificări sau informații
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suplimentare transmise de operatorii economici interesați de accesul la respectiva procedură de
atribuire, în vederea exercitării controlului ex ante.

Art. 9
La termenele prevăzute la art. 7 alin. (3) stabilite potrivit prevederilor legislației menționată la art.
2 alin. (1) lit. g) din ordonanța de urgență, autoritățile contractante au obligația să adauge termenele
necesare pentru realizarea controlului ex ante de către ANAP potrivit prevederilor art. 7, art. 8, art.
10, art. 14 și art. 15.

Capitolul 3
Desfășurarea activității de control al procesului de evaluare a ofertelor/candidaturilor și de
atribuire a contractului

Art. 10
(1) Controlul ex ante prevăzut la art. 12 alin. (1) din ordonanța de urgență se realizează cu
respectarea următoarelor termene, calculate de la data încărcării înscrisurilor ce conțin propunerile
de formalizare a deciziilor comisiei de evaluare în SEAP, respectiv de la data înregistrării acestora la
ANAP, în situația în care, din motive tehnice, nu este posibilă utilizarea SEAP:
a) 3 zile lucrătoare pentru verificarea aspectelor prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. a), d), respectiv
art. 12 alin. (2) din ordonanța de urgență;
b) 4 zile lucrătoare pentru verificarea aspectelor prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. b) din ordonanța
de urgență;
c) 2 zile lucrătoare pentru verificarea aspectelor prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. c) din ordonanța
de urgență.
(2) În cazul în care procedura de atribuire implică și derularea unor runde de negociere/dialog, la
termenele prevăzute conform lit. b) și c) se adaugă 3 zile lucrătoare pentru realizarea controlului ex
ante prevăzut la art. 12 alin. (1) lit. b), respectiv c), din ordonanța de urgență, asupra
înscrisului/înscrisurilor ce conțin propunerile de formalizare a deciziilor comisiei de evaluare
rezultate în urma finalizării negocierii/dialogului.
(3) Prin controlul ex ante se verifică dacă concluziile comisiei de evaluare sunt complete și
fundamentate corect prin raportare la prevederile legale în domeniul achizițiilor publice/sectoriale,
sau, după caz, concesiuni de lucrări sau servicii, la cerințele din documentația de atribuire, la
răspunsurile/informațiile suplimentare/eratele transmise de autoritatea contractantă și conținutul
ofertelor/candidaturilor depuse.

Art. 11
(1) Verificatorii ex ante pot participa la întâlnirile comisiei de evaluare/ședințele de evaluare cu
ocazia finalizării fazelor procesului de evaluare prevăzute la art. 12 alin. (1) din ordonanța de urgență
numai pentru solicitarea de clarificări cu privire la fundamentarea concluziilor comisiei de evaluare
în adoptarea deciziilor cu privire la declararea drept admise/respinse a candidaturilor/ofertelor
depuse, aplicarea criteriului de atribuire și stabilirea ofertantului/ofertanților câștigător/câștigători,
și numai dacă aceste aspecte nu pot fi soluționate în scris.
(2) În aplicarea alin. (1), se vor avea în vedere următoarele aspecte în vederea calculării termenelor
prevăzute la art. 10 alin. (1):
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a) verificatorii ex ante își pot exprima, prin intermediul structurii responsabile cu controlul ex
ante prevăzută la art. 2, alin. (1), intenția de a se organiza o întâlnire pentru discutarea
anumitor aspecte punctuale cu membrii comisiei de evaluare, în condițiile prevederilor art. 10
alin. (2) lit. a) din ordonanța de urgență, prin transmiterea unei solicitări la autoritatea
contractantă înainte de datele calendaristice precizate în calendarul procesului de evaluare
pentru finalizarea fazelor evaluării prevăzute la art. 12 alin. (1) din ordonanța de urgență; în
situația în care vizita la sediul autorității contractante se poate organiza în aceeași zi cu
transmiterea înscrisurilor ce conțin propunerile de formalizare a deciziilor comisiei de evaluare
conform art. 10 alin. (1), termenele prevăzute de acesta din urmă nu sunt afectate;
b) perioadele de timp necesare pentru organizarea și derularea vizitelor la autoritatea
contractantă, conform prevederilor art. 10 alin. (2) lit. a) din ordonanța de urgență, se adaugă
termenelor prevăzute la art. 10 alin. (1) în cazul în care autoritatea contractantă nu a trimis
actualizările calendarului procesului de evaluare a ofertelor/candidaturilor cu cel puțin 3 zile
lucrătoare înainte de momentul formalizării deciziilor luate de comisia de evaluare cu ocazia
finalizării fazelor evaluării prevăzute la art. 12 alin. (1) din ordonanța de urgență, sau nu a fost
exprimată intenția de a se organiza o întâlnire conform lit. a) având în vedere că, datorită
complexității ridicate a obiectului contractului și/sau a ofertelor depuse și/sau numărul mare
al acestora, este necesar să fie analizate, în prealabil, concluziile comisiei de evaluare și alte
informații/documente puse la dispoziție de autoritatea contractantă cum ar fi cele de la alin.
(4).
(3) În aplicarea dispozițiilor art. 10 alin. (2) lit. a) din ordonanța de urgență, calendarul de derulare
a procesului de evaluare a candidaturilor/ofertelor include de asemenea, în cazul procedurilor de
atribuire care implică derularea unor runde de negociere/dialog, detalii privind datele și organizarea
întâlnirilor de negociere, verificatorii ex ante asistă la derularea acestora în vederea documentării
constatărilor ce urmează a sta la baza emiterii avizului conform ca urmare a finalizării verificărilor
prevăzute art. 12 alin. (1) lit. b), respectiv c), din ordonanța de urgență.
(4) În aplicarea dispozițiilor art. 10 alin. (1) lit. e) din ordonanța de urgență, ANAP poate solicita copii
ale unor extrase din ofertele/candidaturile depuse, prin indicarea paginilor la care se regăsesc
informațiile/documentele considerate relevante, termenele prevăzute la art. 10 alin. (1) calculânduse de la data înregistrării respectivelor informații/documente la ANAP.

Capitolul 4
Aspecte specifice ale controlului ex ante al procedurilor de negociere fără publicare prealabilă
și al modificărilor contractuale

Art. 12
(1) Notificarea intenției de a iniția procedura de negociere fără publicare prealabilă, respectiv de a
modifica contractul, se transmite către ANAP prin mijloacele de comunicare prevăzute la art. 9 alin.
(2) din ordonanța de urgență și conține informațiile prevăzute în Anexa 1.1., respectiv Anexa 1.2. la
prezentele norme metodologice.
(2) În vederea derulării controlului ex ante, autoritatea contractantă pune la dispoziția ANAP, în cazul
procedurilor de negociere fără publicare prealabilă, în termen de o zi lucrătoare de la data solicitării
de către verificatorii ex ante, informațiile/documentele necesare, art. 10 alin. (1) din ordonanța de
urgență aplicându-se în mod corespunzător, inclusiv completările aduse în relație cu justificările
aferente demonstrării încadrării în prevederile legale pentru derularea negocierii fără publicare
prealabilă, dacă este cazul.
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(3) În caz de anulare a procedurii de negociere fără publicare prealabilă, autoritatea contractantă
transmite ANAP, în copie conform cu originalul, hotărârea de anulare, în termen de o zi de la
adoptarea acesteia.

Art. 13
(1) ANAP analizează, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acestora, conținutul documentelor
transmise de autoritatea contractantă și emite, în același termen, avizul conform cu privire la modul
în care autoritatea contractantă a demonstrat respectarea prevederilor legale invocate, ce permit
aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă, precum și cu privire la prevederile
documentației de atribuire.
(2) În cazul în care volumul și complexitatea documentelor puse la dispoziție de autoritatea
contractantă impun o analiză ce necesită un interval de timp mai îndelungat, sau acestea sunt trimise
cu întârziere, ori sunt necesare deplasări ale verificatorilor ex ante la sediul autorității contractante
pentru obținerea unor clarificări suplimentare, termenul pentru emiterea avizului conform se
prelungește cu 3 zile lucrătoare.
(3) În cazul prevăzut la alin. (2), ANAP informează autoritatea contractantă și aceasta amână, în mod
corespunzător, termenul pentru demararea rundelor de negociere.
(4) Prevederile art. 10-11 se aplică în mod corespunzător.

Art. 14
(1) În sensul art. 21 alin. (1) din ordonanța de urgență, etapele de modificare a contractului includ
toate demersurile dintre autoritatea contractantă și contractant cu privire la stabilirea și formalizarea
condițiilor ce vor guverna implementarea modificării contractuale.
(2) Până la data limită de începere a demersurilor dintre autoritatea contractantă și contractant cu
privire la etapele de modificare a contractului, verificatorii ex ante fundamentează constatările
aferente emiterii, în cadrul acestui termen, a opiniei prin care se aduc la cunoștința autorității
contractante în cauză motivele pentru care ANAP consideră că nu sunt întrunite condițiile prevăzute
de lege.
(3) În situația în care autoritatea contractantă aduce justificări suplimentare în raport cu cele
semnalate de ANAP prin opina transmisă conform alin. (2), ANAP emite, în termen de 3 zile lucrătoare,
opinia finală cu privire la modul în care întrunite condițiile prevăzute de lege pentru efectuarea
modificării contractuale în cauză.
(4) În aplicarea art. 6 alin. (4) din ordonanța de urgență, verificatorii ex ante nu participă la derularea
propriu-zisă a etapelor de modificare a contractului.
(5) Modul de interacțiune dintre ANAP și autoritatea contractantă în procesul de control ex ante al
modificărilor contractuale incluse în programul de verificare se stabilește prin ordin al președintelui
ANAP.

Capitolul 5
Avizul conform al ANAP

Art. 15
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(1) Avizul conform este emis în limita informațiilor comunicate de autoritatea contractantă, aceasta
având obligația de a transmite ANAP informații corecte și complete.
(2) Verificatorii ex ante răspund de acuratețea constatărilor rezultate din exercitarea atribuțiilor și
de fundamentarea propunerilor ce stau la baza emiterii avizului conform, în condițiile legii.
(3) Avizul conform se emite în format letric, acesta transmițându-se autorității contractante prin
mijloacele de comunicare prevăzute la art. 9 alin. (2) din ordonanța de urgență, cu excepția situației
prevăzute la art. 6 alin. (2) și art. 7 alin. (1).
(4) Termenele pentru emiterea și comunicarea avizului conform, prevăzute la art. 6, art. 7, art. 8,
art. 10 și art. 12, nu includ:
a) perioadele de timp în care au fost puse la dispoziția ANAP clarificările/informațiile necesare
conform art. 10 alin. (1) lit. a) și c), e), i) și alin. (2) lit. b) din ordonanța de urgență;
b) perioadele de timp, prevăzute de secțiunea a 6-a din ordonanța de urgență, în eventualitatea
organizării și derulării procedurii de conciliere.
(5) Termenele de emitere și comunicare a avizului conform sunt aplicabile și în cazul controlului
ulterior al actelor autorității contractante transmise ANAP în scopul remedierii abaterilor constatate
prin avizul conform condiționat, cu excepția controlului documentelor transmise în scopul remedierii
abaterilor constate cu privire la documentele prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. a) din ordonanța de
urgență pentru care aceste termene sunt reduse cu 5 zile lucrătoare, dispozițiile alin. (4) rămânând
aplicabile.
(6) În cazul în care sunt aplicabile prevederile art. 14 alin. (91) din ordonanța de urgență, constatările
ANAP cu privire la măsurile de remediere dispuse de autoritatea contractantă, ca urmare a
avertismentului de integritate emis de Agenția Națională de Integritate, se aduc la cunoștința acestei
instituții prin transmiterea raportului de activitate prevăzut la art. 1 alin. (2) în care se detaliază
respectivele constatări.
(7) În aplicarea art. 14 alin. (5) din ordonanța de urgență, abaterile constatate de verificatorii ex
ante cu privire la aspectele de calitate se transmit autorității contractante împreună cu
recomandările de remediere aferente, prevederile alin. (3) aplicându-se în mod corespunzător. Odată
cu acestea se transmite și avizul conform emis ca urmare a realizării controlului ex ante asupra
aspectelor de regularitate conform art. 6 alin. (2) din ordonanța de urgență.
(8) În situația în care autoritatea contractantă decide să adopte măsurile de remediere recomandate
pentru aspectele de calitate, aceasta retransmite corectat documentul ce a făcut obiectul controlului
ex ante, verificatorii ex ante reluând controlul, cu respectarea acelorași termene generale ca la
emiterea avizului conform, eventualele constatări și recomandări aduse la cunoștința autorității
contractante conform alin. (7) fiind considerate finale. Autoritatea contractantă nu are dreptul de a
modifica informațiile din documentul supus controlului ex ante ce privesc aspecte de regularitate
pentru care a primit aviz conform necondiționat, cu excepția cazurilor în care este aplicabil art. 10
alin. (2) lit. b) din ordonanța de urgență.
(9) Avizele conforme emise de ANAP, precum și eventualele recomandări formulate conform alin. (7)(8), ca urmare a efectuării controlului ex ante, devin parte a dosarului achiziției publice.

Capitolul 6
Procedura de conciliere

Art. 16
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(1) În termen de 2 zile lucrătoare de la data comunicării avizului conform condiționat, autoritatea
contractantă poate transmite ANAP o scrisoare de intenție, în cazul în care optează să inițieze o
procedură de conciliere, conform secțiunii a 6-a din ordonanța de urgență, pentru anumite aspecte
de calitate cu care nu este de acord în raport cu constatările și/sau măsurile dispuse. Prin scrisoarea
de intenție se precizează doar aceste aspecte, verificatorii ex ante desemnați, conform art. 2, urmând
a analiza mai întâi dacă măsurile de remediere acceptate de către autoritatea contractantă, ca
urmare a avizului conform condiționat, au fost implementate în mod corespunzător.
(2) Dacă în urma analizei prevăzute la alin. (1), se constată că autoritatea contractantă nu a
implementat în mod corespunzător măsurile de remediere dispuse, ANAP emite un nou aviz conform
condiționat, autoritatea contractantă având posibilitatea de a transmite o nouă scrisoare de intenție,
în termen de maxim 2 zile lucrătoare.
(3) În cazul în care toate măsurile dispuse prin avizul conform și comunicate de autoritatea
contractantă ca fiind acceptate sunt implementate în mod corespunzător, ANAP emite un nou aviz
conform condiționat care conține numai abaterile ce au făcut obiectul scrisorii/scrisorilor de intenție.
(4) Autoritatea contractantă poate transmite la ANAP cererea de conciliere, în termen de maxim 2
zile lucrătoare de la comunicarea avizului conform condiționat prevăzut la alin. (3), sau poate renunța
la cele sesizate prin scrisoarea/scrisorile de intenție transmisă/transmise anterior, informând ANAP
în acest sens.
(5) În cazul în care autoritatea contractantă are obiecții cu privire la toate constatările privind
aspectele de calitate comunicate prin avizul conform condiționat, atunci aceasta poate transmite
cererea de conciliere în termen de 2 zile lucrătoare de la comunicarea respectivului aviz, fără a fi
necesară transmiterea prealabilă a scrisorii de intenție, cu condiția să nu existe abateri de la legislația
în domeniul achizițiilor încadrate ca și aspecte de regularitate în conformitate cu prevederile art.5
alin (6).
(6) Cererea de conciliere, respectiv scrisoarea de intenție prevăzute de prezentul articol se
elaborează conform modelului din Anexa nr. 1.3, respectiv Anexa nr. 1.4.

Art. 17
Procedura de conciliere se derulează în scris, cu excepția ședinței de clarificare prevăzute la art. 19,
fiind instrumentată de o structură de specialitate din cadrul ANAP diferită de cea prevăzută la art. 2
alin. (1).

Art. 18
(1) În termen de 2 zile lucrătoare de la înregistrarea la ANAP a cererii de conciliere, structura de
specialitate prevăzută la art. 17 poate solicita autorității contractante în scris, în cadrul examinării
pe fond a celor semnalate, să participe la o ședință de clarificare în vederea lămuririi documentelor
și/sau a informațiilor care au stat la baza emiterii avizului conform condiționat, sau a aspectelor care
au fost precizate în respectiva cerere de conciliere și/sau în scrisoarea de intenție.
(2) Ședința de clarificare prevăzută la alin. (1) poate avea loc în maxim 3 zile lucrătoare de la data
transmiterii solicitării, în cadrul acesteia, structura de specialitate prevăzută la art. 17 neavând
dreptul de a lua hotărâri cu privire la soluționarea solicitării autorității contractante sau de a se
antepronunța în acest sens. În cadrul ședinței de clarificare autoritatea contractantă nu poate depune
documente noi, cu excepția celor care au stat la baza emiterii documentelor ce au făcut obiectul
controlului ex ante, și/sau versiuni revizuite ale acestora din urmă.
(3) Neprezentarea autorității contractante la ședința de clarificare nu împiedică soluționarea cererii
de conciliere, decizia urmând să fie adoptată pe baza informațiilor disponibile.
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Art. 19
(1) Cererea de conciliere este respinsă ca inadmisibilă, fără examinare pe fond, în cazul in care:
a) nu a fost depusă în termenele prevăzute la art. 16 alin. (4) sau alin. (5), după caz;
b) intenția de conciliere nu a fost exprimată prin transmiterea scrisorii de intenție conform
prevederilor art. 16 alin. (1) – (2);
c) obiectul cererii de conciliere nu corespunde cu cel inclus în scrisoarea/scrisorile de intenție
prevăzute la art. 16 alin. (1) - (2);
d) nu conține toate informațiile prevăzute de modelul de cerere de conciliere din Anexa nr. 3;
e) obiectul concilierii nu vizează abateri legate de aspecte de calitate și/sau măsurile de
remediere dispuse.
(2) Examinarea cererii de conciliere pe fond vizează măsura în care aspectele constatate și măsurile
de remediere dispuse de ANAP prin avizul conform condiționat sunt susținute, în fapt și în drept, de
argumentele aduse de verificatorii ex ante, personalul ANAP implicat în formularea recomandării de
soluționare a cererii de conciliere având obligația de a acționa cu diligență și respectarea termenelor
procedurale aferente examinării acesteia; pentru fundamentarea recomandării de soluționare a
cererii de conciliere, se are în vedere, de câte ori este posibil, jurisprudența și/sau bunele practici
în materia achizițiilor publice la nivel european, precum și deciziile precedente adoptate în cazuri
similare, în măsura în care se poate demonstra că acestea sunt relevante în raport cu cazul de în
discuție.
(3) Dacă în urma examinării cererii de conciliere pe fond se constată că aspectele identificate și
măsurile de remediere dispuse de ANAP prin avizul conform condiționat sunt susținute, în fapt și în
drept, neexistând o justificare pertinentă și obiectivă pentru înlăturarea argumentele aduse de
verificatorii ex ante, se menține respectivul aviz conform condiționat, cererea de conciliere fiind
respinsă.

Art. 20
(1) Structura de specialitate prevăzută la art. 17 pregătește recomandarea privind soluționarea
aspectelor ce fac obiectul cererii de conciliere, iar decizia de conciliere este adoptată de către
comitetul decizional prevăzut la art. 18 alin. (1) din ordonanța de urgență.
(2) Recomandarea prevăzută la alin. (1) este adoptată prin vot al membrilor comitetului decizional,
cu majoritate simplă, aceștia neavând dreptul de a se abține de la exprimarea votului.
(3) Membrii comitetului decizional care nu sunt de acord cu recomandarea emisă conform alin. (1) au
obligația de a prezenta justificări concrete, similar modului prevăzut la art. 19 alin. (2).
(4) În cazul în care în urma exprimării votului, nu se ajunge la obținerea majorității, conform alin.
(2), decizia de conciliere va fi adoptată de către reprezentantul legal al ANAP, prin alegerea uneia
dintre următoarele soluții, cu prezentarea unor justificări în acest sens:
a) respingerea cererii de conciliere, aplicându-se art. 19 alin. (3);
b) acceptarea abordării autorității contractante, urmând a fi emis aviz conform necondiționat;
c) acceptarea recomandării prevăzute la alin. (1), în cazul în care prin aceasta sunt propuse
măsuri de remediere a abaterilor constatate prin avizul conform condiționat diferite de cele
precizate la lit. (a) - (b).
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(6) După adoptarea deciziei de conciliere, în termen de o zi lucrătoare este emis avizul conform final
pe baza rezultatului acesteia.
(7) Membrii comitetului decizional diseminează deciziile de conciliere în cadrul structurilor pe care
le reprezintă, în vederea asigurării unei abordări unitare și coerente a problematicilor evidențiate de
acestea la nivelul ANAP.

Capitolul 7
Conflicte de interese, incompatibilități, obligație de confidențialitate

Art. 21
(1) Persoanele din cadrul ANAP implicate în activitatea de control ex ante se supun dispozițiilor legale
referitoare la situațiile de incompatibilitate sau conflict de interese, aplicabile persoanelor implicate
în procesul de verificare sau evaluare a candidaților sau ofertanților, prevăzute în legislația privind
achizițiile publice, legislația privind achizițiile sectoriale, respectiv legislația privind concesiunile de
lucrări și concesiunile de servicii.
(2) Persoana din cadrul ANAP implicată în verificarea unei proceduri de atribuire a contractului sau a
unei modificări contractuale, după caz sau în soluționarea unei cereri de conciliere se află în conflict
de interese sau într-o situație de incompatibilitate, dacă:
a)

în cadrul procedurii de atribuire a contractului, aceasta este soț/soție al/a
ofertantului/candidatului, este rudă a ofertantului/candidatului până la gradul al doilea
inclusiv, este reprezentant sau împuternicit al ofertantului/candidatului;

b) are un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o altă situație
de natură să îi afecteze independență și imparțialitatea, în raport cu autoritatea contractantă,
ofertanții/candidații, respectiv contractantul, după caz, aceste prevederi fiind aplicabile
corespunzător și pentru soțul/soția/ruda sau afinul până la gradul al doilea inclusiv;
c) există un conflict, de orice natură, între ea, soțul/soția, rudele sale până la gradul al treilea
inclusiv și autoritatea contractantă, ofertanții/candidații, respectiv contractantul, după caz,
sau soțul/soția, rudele părții până la gradul al treilea inclusiv;
d) în alte cazuri prevăzute de lege.
(3) Persoana care știe că se află în una dintre situațiile prevăzute la alin. (2) este obligat să solicite
de îndată înlocuirea sa cu o altă persoană. Până la înlocuirea sa, persoana care a solicitat acest lucru,
în circumstanțele anterior menționate, se va abține de la îndeplinirea activității de control ex ante
sau conciliere, după caz.
(4) În cazul prevăzut la alin. (3), precum și în situația în care sunt sesizate astfel de situații de către
terți, ANAP are obligația de a verifica cele semnalate și de a adopta măsurile necesare pentru
evitarea/remedierea oricăror aspecte care pot determina apariția unor astfel de conflicte de
interese/incompatibilități, după caz.

Art. 22
Persoanele prevăzute la art. 21 alin. (1) au obligația să păstreze confidențialitatea în legătură cu
faptele, informațiile sau documentele de care iau cunoștință în derularea procedurilor de atribuire a
contractelor în condițiile legii și în realizarea modificărilor contractuale, cu excepția informațiilor de
interes public. Acestea au obligația de a semna declarații de imparțialitate și confidențialitate.
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Capitolul 8
Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 23
(1) În vederea facilitării îndeplinirii funcției de control ex ante prevăzută în ordonanța de urgență,
operatorul SEAP are obligația, pe baza datelor disponibile, de a pune la dispoziția ANAP, în format
electronic, rapoartele solicitate de aceasta, în scopul exercitării funcției de control ex ante în cadrul
sistemului național de achiziții publice.
(2) Până la data de 15 iunie 2018, operatorul SEAP ia toate măsurile necesare pentru a adapta sistemul
electronic pentru derularea achizițiilor publice, având următoarele obligații:
a) să asigure personalului ANAP accesul la toate documentele încărcate de autoritatea
contractantă în SEAP sau primite de aceasta de la operatorii economici, în timp real;
b) să adapteze modul curent de raportare al datelor către ANAP în vederea selecției pentru
controlul ex ante cât și modul de distribuire a dosarelor procedurilor de atribuire potrivit
nevoilor noii metodologii de selecție, inclusiv să permită înregistrarea în SEAP a codului unic
de identificare prevăzut la art. 4;
c) să permită autorităților contractante transmiterea prin SEAP a intențiilor de efectuare a unor
modificări contractuale și/sau de derulare a unor proceduri de negociere fără publicare
prealabilă ce fac obiectul controlului ex ante în conformitate cu prevederile ordonanței de
urgență;
d) să permită autorităților contractante transmiterea prin SEAP a propunerilor de înscrisuri de
formalizare a deciziilor aferente fiecărei faze a procesului de evaluare către ANAP, precum și
comunicarea avizului conform al ANAP și publicarea acestuia, după caz, păstrând trasabilitatea
asupra acțiunilor de control realizate de către ANAP și asupra răspunsurilor/modificărilor
formulate/realizate de către autoritatea contractantă;
e) să permită transmiterea scrisorii de intenție de conciliere și a cererii de conciliere de către
autoritatea contractantă prin SEAP.

Art. 24 - Autoritatea contractantă are obligația de a transmite ANAP orice informație solicitată de
aceasta, inclusiv prin secțiunile suplimentare din cadrul formularelor de anunțuri puse la dispoziție
prin intermediul SEAP, în scopul exercitării funcției de control ex ante în cadrul sistemului național
de achiziții publice.

Art. 25 - În aplicarea prezentelor norme metodologice, președintele ANAP emite ordine și
instrucțiuni.

Art. 26 - Anexele nr. 1.1. - 1.4. fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

Art. 27 – Prezentele norme intră în vigoare la data de 15 iunie 2018.
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Anexa nr. 1.1.

Informații pe care autoritatea/entitatea contractantă trebuie să le includă în notificarea către
Agenția Națională pentru Achiziții Publice privind negocierile fără publicare prealabilă derulate
în baza art. 104, cu excepția art. 104 alin. (1) lit. c) din legea nr. 98/2016 privind achizițiile
publice, art. 117, cu excepția art. 117. alin. (1) lit. d) din legea nr. 99/2016 privind achizițiile
sectoriale, respectiv art. 64 și art. 65 din legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucarii și
concesiunile de servicii, precum și a celor inițiate în baza art. 122 lit. i) sau art. 252 lit. j) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de
servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și
completările ulterioare, în situația în care sunt incidente prevederile art. 236 alin. (4) din
Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 223 alin. (4) din Legea nr.
99/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 116 alin. (4) din Legea nr.
100/2016, cu modificările și completările ulterioare

1. Denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, numărul de fax, adresa de
e-mail și adresa de internet ale autorității contractante și persoana de contact;
2. Numele/prenumele reprezentantului legal al autorității contractante;
3. Data și valabilitatea contractului inițial (acolo unde este cazul);
4. Denumirea contractului ce urmează a fi atribuit prin procedura de negociere fără publicare
prealabilă, tipul acestuia - contract de lucrări/servicii/produse și codul/codurile CPV;
5. Obiectul principal al contractului inițial (acolo unde e cazul);
6. Sursa de finanțare - fonduri europene nerambursabile/fonduri bugetare/fonduri proprii;
7. Data stabilită pentru începerea demersurilor de negociere și adresa la care vor avea loc acestea;
8. Valoarea de atribuire a contractului inițial (acolo unde e cazul);
9. Valoarea estimată a viitorului contract /act adițional încheiat în urma procedurii de negociere;
10. Numărul/Data anunțului de participare și a anunțului de atribuire a contractului inițial, publicat
în SEAP (acolo unde e cazul);
11. Descrierea circumstanțelor care au condus la necesitatea inițierii negocierii fără publicare
prealabilă a unui anunț în baza articolului 104, cu excepția art. 104 alin. (1) lit. c) din Legea nr.
98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, a art. 117, cu excepția
art. 117 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și
completările ulterioare, și a art. 64 și art. 65 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări
și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare (după caz);
12. Autoritatea de management (acolo unde sursa de finanțare este reprezentată de fonduri
europene);
13. Data invitației/invitațiilor de participare transmise operatorilor economici pentru participarea la
procedura de negociere fără publicare prealabilă;
14. Codul unic de identificare a procedurii de atribuire;
15. Orice alte informații relevante, cum ar fi criteriul de atribuire utilizat.
Anexate notificării vor fi prezentate și copii ale invitației/invitațiilor de participare transmise
operatorilor economici pentru participarea la procedura de negociere fără publicare prealabilă.
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Anexa nr. 1.2.

Informații pe care autoritatea/entitatea contractantă trebuie să le includă în notificarea către
Agenția Națională pentru Achiziții Publice privind modificarea contractului/acordului-cadru de
achiziție publică, contractului/acordului-cadru sectorial, în situațiile prevăzute la art. 221 alin.
(1) lit. b) si c) din legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, art. 237 si 238 din legea nr.
99/2016 privind achizițiile sectoriale si art. 102 si 103 din legea 100/2016 privind concesiunile
de lucrări și concesiunile de servicii

1. Denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, numărul de fax, adresa de
e-mail și adresa de internet ale autorității contractante și persoana de contact;
2. Denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, numărul de fax, adresa de
e-mail și adresa de internet ale contractantului cu care se încheie actul adițional;
3. Numele/prenumele reprezentantului legal al autorității contractante;
4. Data semnării contractului inițial și perioada de valabilitate a acestuia;
5. Tipul contractului inițial: contract de lucrări/servicii/produse;
6. Obiectul principal al contractului inițial;
7. Descrierea aspectelor ce fac obiectul modificării contractuale ce urmează a fi inițiată;
8. Sursa de finanțare (contract inițial, act adițional) - fonduri europene nerambursabile/fonduri
bugetare/fonduri proprii;
9. Data stabilită pentru începerea etapelor de modificare a contractului;
10. Valoarea estimată a contractului inițial, procedura de atribuire aplicată pentru semnarea
acestuia, valoarea la care a fost atribuit și semnat;
11. Numărul/Data anunțului de participare și a anunțului de atribuire a contractului inițial, publicat
în SEAP;
12. Criteriul de atribuire și factorii de evaluare ai procedurii de atribuire a contractului inițial;
13. Numărul modificărilor contractuale, de tipul celor prevăzute la pct. 15, efectuate pe respectivul
contract și valoarea actelor adiționale aferente contractului inițial (dacă există);
14. Valoarea modificării contractuale ce se dorește a fi realizată (exprimată în valoare nominală și în
procent din contractul inițial);
15. Descrierea circumstanțelor imprevizibile care au condus la necesitatea inițierii modificării în
cauză și argumentele autorității contractante care justifică încadrarea în prevederea legală, conform
prevederilor art. 221 alin. (1) lit. b) si c) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările
ulterioare, art. 237 si 238 din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare sau art.
102 si art. 103 din Legea 100/2016, cu modificările și completările ulterioare;
16. Orice alte informații relevante.
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Anexa nr. 1.3.

Cerere de conciliere

În atenția Președintelui ANAP

Subsemnatul,

Numele autorității contractante/entității: .......
Adresa autorității contractante/entității: .......
Persoană de contact, adresă de e-mail: .......
Reprezentant legal: .......

În ceea ce privește avizul conform condiționat nr. ....din data.... emis de către Agenția Națională
pentru Achiziții Publice ca rezultat al activității controlului ex ante asupra documentației de atribuire
/ anunțului de participare / solicitării de clarificări / procesului-verbal de evaluare nr.: ...din data...,
transmitem pe această cale cererea pentru conciliere cu privire la următoarele abateri identificate
în cadrul controlului ex-ante și măsurile de remediere corespunzătoare acestora, solicitând emiterea
unui aviz conform necondiționat. Vă prezentăm în continuare argumentele pentru păstrarea formei
propuse de noi:
Motivele în fapt:
Motivele de drept:

Numele autorității contractante/entității ……….
Numele reprezentantului legal al autorității contractante/entității ……….
Semnătura reprezentantului legal al autorității contractante/entității ……….

Se anexează scrisoarea de intenție de conciliere, atunci când aceasta a fost formulată.

53

Anexa nr. 1.4.

Scrisoare de intenție pentru conciliere

Subsemnatul,

Numele autorității contractante/entității: .......
Adresa autorității contractante/entității: .......
Persoană de contact, adresă de e-mail: .......
Reprezentant legal: .......

În ceea ce privește avizul conform condiționat nr. ........ emis de către Agenția Națională pentru
Achiziții Publice ca rezultat al activității controlului ex ante asupra documentației de atribuire /
anunțului de participare / solicitării de clarificări / procesului-verbal de evaluare nr.: ...........,
vă aducem la cunoștință pe această cale că intenționăm să depunem cererea pentru conciliere cu
privire la următoarele abateri identificate în cadrul controlului ex-ante și remediile aferente
acestora: ……………

Numele autorității contractante/entității ……….
Numele reprezentantului legal al autorității contractante/entității ……….
Semnătura reprezentantului legal al autorității contractante/entității ……….
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