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Nr. Punct de verificare 
Regularitate/ 

calitate 

Legea 

nr.98/2016 
Legea nr.99/2016 

 

Instructiuni de completare 

Caietul de sarcini/cerințele angajatorului/clauze contractuale  

1.  Caietul de sarcini/formularul de contract furnizează 

informații cu privire la obiectivele si locatia 

viitorului contract. Informațiile cu privire la 

contextul si obiectivele viitorului contract sunt 

clare. 

Calitate 
Art. 154 – art. 

156 Lege; 

Art. 164 – art. 166 

Lege; 

Se va urmari existenta informatiilor cu privire la: 

- locatia viitorului contract 

- obiectivele viitorului contract 

-eventuala cuprindere intr-o strategie 

locala/regionala/nationala 

2.  Caietul de Sarcini/formularul de contract oferă 

informații clare despre obligațiile principale și 

responsabilitățile părților în implementarea 

contractului.  

Calitate 
Art. 154 – art. 

156 Lege; 

Art. 164 – art. 166 

Lege; 

Se va urmari existenta informatiilor cu privire atat la 

obligatiile autoritatii contractante cat si a 

antreprenorului,  

Exemplu pentru un contract care are ca obiect 

execuția lucrărilor pe baza proiectului tehnic pus la 

dispoziție de beneficiar și are o valoare estimată sub 

pragul de 24.977.096 lei: 

Autoritatea contractanta are urmatoarele obligatii: 

- va transmite Antreprenorului (prin intermediul 

Supervizorului/persoanei desemnate drept 

reprezentant al Beneficiarului) un exemplar complet al 

proiectului tehnic întocmit pentru execuţia Lucrărilor, 

precum şi al tuturor documentelor relevante pentru 

execuţia Lucrărilor sau va confirma că proiectul complet 

şi toate aceste Documente au fost furnizate ca parte a 

documentaţiei de atribuire. 

- va comunica informațiile aflate în posesia sa, pe care 

Antreprenorul le poate solicita în mod rezonabil pentru 

executarea Contractului. 
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- va asigura Antreprenorului accesul pe Şantier şi va 

pune Şantierul la dispoziția Antreprenorului la 

termenele şi pentru sectoarele prevăzute în Condiţiile 

Speciale/documentația de atribuire. Dacă nu sunt 

prevăzute asemenea termene şi sectoare în Condiţiile 

Speciale, Beneficiarul va asigura Antreprenorului 

accesul pe Şantier şi va pune Şantierul la dispoziţia 

Antreprenorului în termen de 30 de zile de la Data de 

Începere. 

- a obținut (sau va obţine) autorizaţia de construire, alte 

autorizaţii similare pentru Lucrările Permanente şi orice 

alte aprobări descrise în Specificaţii ca fiind deja 

obţinute (sau în curs de obţinere) de către Beneficiar; 

Beneficiarul va despăgubi Antreprenorul şi îl va proteja 

împotriva consecinţelor datorate eşecului obţinerii 

şi/sau prelungirii acestor autorizații sau aprobări, cu 

excepția cazului în care Antreprenorul execută lucrarea 

în absența unei autorizații de construire valabile; 

-  va oferi asistenţă rezonabilă Antreprenorului, la 

cererea sa, pentru autorizaţii, acorduri sau aprobări 

necesare să fie obţinute de către Antreprenor potrivit 

prevederilor Legii. 

 

Antreprenorul are urmatoarele obligatii: 

  - Antreprenorul, cu diligenţa necesară, va executa şi 

va finaliza Lucrările conform Contractului şi 

instrucţiunilor Supervizorului/ persoanei desemnate 
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drept reprezentant al Beneficiarului  şi va remedia orice 

defecţiuni ale Lucrărilor. 

 - Antreprenorul va asigura procurarea/administrarea 

resurselor necesare - Personalul, Materialele, 

Echipamentele, aparatura, Utilajele şi toate celelalte 

articole, provizorii sau permanente, pentru a executa, 

finaliza şi remedia orice vicii, în măsura prevăzută în 

Contract sau aşa cum se deduce rezonabil din Contract. 

 - Antreprenorul îşi va asuma întreaga responsabilitate 

pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor 

operaţiunilor şi metodelor de construcţie în cadrul 

Contractului. 

  - Antreprenorul va respecta orice Ordin Administrativ 

transmis de către Supervizor/ persoanei desemnate 

drept reprezentant al Beneficiarului. În cazul în care 

Antreprenorul consideră că cerinţele unui Ordin 

Administrativ depăşesc autoritatea Supervizorului/ 

persoanei desemnate drept reprezentant al 

Beneficiarului, sau scopul Contractului, Antreprenorul 

va transmite o notificare motivată acestuia/acesteia.  

 - Antreprenorul va transmite, în termen de 5 zile de la 

primirea unei cereri a Beneficiarului în acest sens, orice 

informaţii şi documente cu privire la condiţiile în care 

este implementat Contractul 

- În îndeplinirea obligaţiilor sale contractuale, 

Antreprenorul va respecta Legile în vigoare şi se va 

asigura că Personalul său, agenţii şi angajaţii săi 
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respectă de asemenea aceste Legi. Antreprenorul va 

despăgubi Beneficiarul pentru orice reclamaţii sau 

proceduri care ar putea apărea ca urmare a 

nerespectării de către Antreprenor, Personalul său, 

agenţii sau angajaţii săi a acestor Legi. 

- În cazul în care Antreprenorul constituie o asociere, 

consorţiu sau altă grupare formată din două sau mai 

multe persoane, toate aceste persoane vor fi 

responsabile individual şi în solidar faţă de Beneficiar 

pentru executarea Contractului şi îndeplinirea 

obligaţiilor contractuale, inclusiv în privinţa oricărei 

sume recuperabile. Aceste persoane vor notifica 

Beneficiarul cu privire la liderul lor, persoană 

desemnată de asociere să acţioneze în numele său în 

cadrul acestui Contract şi care va fi autorizată să 

angajeze asocierea. Componenţa (inclusiv identitatea 

liderului) şi statutul asocierii nu vor fi modificate fără 

acordul prealabil al Beneficiarului.  

 - În cazul în care Antreprenorul a primit, în cadrul 

Ofertei sale, susţinere din partea unui terţ, această 

susţinere este demonstrată printr-un angajament ferm 

al acestui terţ, inclus în Contract. Terţul susţinător se 

obligă faţă de Antreprenor şi de Beneficiar să ducă la 

îndeplinire acţiunile (inclusiv, după caz, punerea la 

dispoziţia Antreprenorului a unor resurse financiare, 

umane şi/sau tehnice) sau, după caz, partea de Lucrări, 

ce fac obiectul angajamentului ferm, inclusiv prin 
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substituirea Antreprenorului conform angajamentului 

ferm, în cazul în care Antreprenorul nu reuşeşte să 

îndeplinească obligaţiile şi responsabilităţile 

Contractuale aferente activităţilor, situaţiilor sau părţii 

de Lucrări pentru care a primit susţinere de la terţ. Dacă 

Antreprenorul nu reuşeşte să îndeplinească obligaţiile şi 

responsabilităţile Contractuale aferente activităţilor, 

situaţiilor sau părţii de Lucrări pentru care a primit 

susţinere de la terţ, Beneficiarul va fi îndreptăţit să 

notifice Antreprenorul şi terţul susţinător şi să solicite 

remedierea situaţiei prin implicarea terţului. Terţul 

susţinător va despăgubi Beneficiarul pentru orice daune, 

pierderi şi cheltuieli suportate de Beneficiar în cazul în 

care terţul susţinător nu respectă obligaţiile asumate 

prin angajamentul ferm sau îndeplineşte aceste obligaţii 

în mod defectuos. 

- Referirile din Contract la standarde publicate vor fi 

înţelese ca referiri la ediţia aplicabilă la Data de 

Referinţă, dacă nu este altfel specificat. Dacă, după 

Data de Referinţă, intră în vigoare standarde aplicabile 

modificate sau noi şi: 

(i) Supervizorul/persoana desemnată drept 

reprezentant al Beneficiarului, cu aprobarea 

prealabilă a Beneficiarului, consideră că este 

necesară sau oportună aplicarea acestora şi  

(ii) această aplicare nu implică o modificare 

substanţială în sensul Legii în domeniul 
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achiziţiilor publice, atunci Supervizorul/ 

persoana desemnată drept reprezentant al 

Beneficiarului va iniţia o Modificare potrivit 

prevederilor clauzei  contractuale referitoare 

la [Mod de efectuare a modificărilor 

contractuale]. 

3.  Documentatia cuprinde fisiere continand PT,DDE 

(parti scrise și parti desenate).  

Calitate 
Art. 154 – art. 

156 Lege; 

Art. 164 – art. 166 

Lege; 

Evaluarea acestui aspect se va limita la: 

- verificarea existentei documentelor privind 

documentatia tehnica necesara realizarii contractului 

- corelarea obiectului contractului cu documentatia 

atasata 

- existenta semnaturii electronice a documentelor 

4.  Există în Caietul de Sarcini/formularul de contract  

o descriere clară a mecanismului de realizare a 

monitorizării activităților realizate de contractor, 

precum și a măsurătorilor aferente progresului fizic 

al lucrărilor executate 

Calitate 
Art. 154 – art. 

156 Lege; 

Art. 164 – art. 166 

Lege; 

Se va urmari existenta informatiilor cu privire la modul 

in care autoritatea contractanta va realiza masuratorile 

lucrarilor executate, pe masura executarii acestora. 

 

Exemplu -  prelucrare a modelului de contract național 

referitor la execuția lucrărilor pe baza proiectului 

tehnic pus la dispoziție de beneficiar, aprobat prin HG 

nr. 1/2018: 

- În termen de 30 de zile de la Data de Începere, 

Antreprenorul va transmite Supervizorului, spre analiză 

şi acceptare, un Program de Execuţie detaliat al 

întregului Contract, alcătuit dintr-un grafic de eşalonare 

calendaristică Gantt (pe suport hârtie şi în format 

electronic editabil) şi un raport descriptiv. Acest prim 

Program de Execuţie, inclusiv metodologia de lucru şi 
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resursele, va fi elaborat în baza programului de lucrări 

depus în Ofertă de către Antreprenor. 

 - Odată acceptat, Programul de Execuţie se va numi 

Program de Referinţă şi va deveni un mijloc de urmărire 

şi control al performanţei Antreprenorului şi al 

progresului Lucrărilor. Cu excepţia plăţii în avans, nicio 

altă plată nu va fi efectuată de către Beneficiar înainte 

de acceptarea Programului de Referinţă. 

- Dacă este definit astfel în Specificaţii, conformitatea 

evoluţiei Lucrărilor cu Programul de Referinţă va fi 

controlată printr-un sistem de puncte de 

referinţă/jaloane, prin care se asigură monitorizarea şi 

evaluarea evoluţiei Lucrărilor.  

În acest caz, Specificaţiile vor defini:  

(a) punctele de referinţă/jaloane  

(b) termenul, calculat de la Data de Începere, pentru 

atingerea fiecărui punct de referinţă şi/sau  

(c) metoda de stabilire a punctelor de referinţă şi a 

termenelor aferente pe baza Programului de Referinţă. 

Aceste puncte de referinţă şi termenele aferente vor fi 

revizuite în mod corespunzător în cazul în care este 

aprobată o Modificare în conformitate cu  prevederilor 

clauzei  contractuale referitoare la [Mod de efectuare a 

modificărilor contractuale] şi ca urmare a aplicării 

prevederilor clauzei referitoare la [Prelungirea Duratei 

de Execuţie]. Dacă Antreprenorul nu reuşeşte, în mod 

nejustificat, să atingă vreun punct de referinţă la 
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termenul stabilit (luând în considerare reviziile 

efectuate), Supervizorul va fi îndreptăţit să reţină din 

fiecare Certificat de Plată ulterior o valoare procentuală 

de ”..” %. 

A. In cazul evaluării articolelor de Lucrări pentru care 

există preţuri unitare (de exemplu in cazul in care 

plata se va face intr-un anumit interval de timp in 

functie de cantitatile reale puse in opera, iar preturile 

din oferta s-au facut pe baza de liste si preturi 

unitare) 

    (a) suma datorată în baza Contractului va fi calculată 

prin aplicarea preţurilor unitare cantităţilor real 

executate pentru articolele respective conform 

Contractului; 

    (b) cantităţile prevăzute în Lista de Cantităţi sunt 

cantităţi estimate şi nu vor fi considerate cantităţi reale 

şi corecte ale Lucrărilor ce vor fi executate de 

Antreprenor la îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în 

Contract; 

    (c) Supervizorul va stabili prin măsurare cantităţile 

reale ale Lucrărilor executate de Antreprenor, iar 

acestea vor fi plătite în conformitate cu prevederile 

clauzei referitoare la [Mod de efectuare a Plăților]. În 

cazul în care, pentru un anumit articol de Lucrări, 

cantităţile real executate depăşesc cantităţile 

prevăzute în Lista de Cantităţi, fără ca Specificaţiile sau 

Piesele Desenate aferente articolului respectiv de 
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Lucrări să fie modificate, cantităţile suplimentare vor fi 

plătite în conformitate cu prevederile clauzei  

referitoare la [Mod de efectuare a Plăților] şi diferenţa 

de cantităţi nu va fi considerată a fi o Modificare potrivit 

prevederilor clauzei  referitoare la [Mod de efectuare a 

modificărilor contractuale]; 

    (d) Supervizorul, când solicită măsurarea unor părţi 

din Lucrări, va notifica Antreprenorul cu un preaviz 

rezonabil pentru ca Antreprenorul să se prezinte sau să 

trimită un agent calificat să-l reprezinte. Antreprenorul 

sau agentul său va sprijini Supervizorul în efectuarea 

unor astfel de măsurători şi va furniza toate datele 

solicitate de Supervizor. În cazul în care Antreprenorul 

nu se prezintă şi nu trimite un agent, măsurarea 

efectuată sau aprobată de către Supervizor va fi 

acceptată de Antreprenor ca fiind corectă; 

    (e) cu excepţia cazului în care este prevăzut altfel în 

Condiţiile Contractuale, Specificaţiile sau Lista de 

Cantităţi, măsurătorile se vor face pentru cantităţile 

nete reale ale fiecărui articol din Lucrările Permanente. 

 

B. In cazul evaluării articolelor de Lucrări pentru care 

există preţuri forfetare (de exemplu, cand plata se 

face la recepția pe articole comasate, fără a măsura 

efectiv cantitatea de material pusă în opera, iar 

prețul din ofertă s-a făcut pe articol comasat) 
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    (a) suma datorată în baza Contractului pentru un 

articol de Lucrări pentru care există un preţ forfetar va 

fi acest preţ forfetar atunci când articolul respectiv este 

terminat şi conform cu prevederile Contractului; 

    (b) în scopul unor plăţi pe parcursul execuţiei lucrării 

respective, Supervizorul va evalua suma datorată la 

momentul respectiv, în conformitate cu metoda 

prevăzută în Specificaţii sau în Lista de Cantităţi. Dacă 

o astfel de metodă nu este prevăzută, Supervizorul va 

evalua în baza divizării preţului forfetar 

corespunzătoare etapelor finalizate ale articolului de 

Lucrări; 

    (c) atunci când există un preţ forfetar pentru un 

articol de Lucrări, Antreprenorul nu va fi îndreptăţit să 

solicite o creştere a preţului forfetar invocând motivul 

că lucrarea sau serviciul a necesitat mai multă muncă 

sau a costat mai mult decât anticipat iniţial. De 

asemenea, Beneficiarul nu va fi îndreptăţit să solicite o 

diminuare a preţului forfetar invocând motive opuse 

celor menţionate mai sus. 

5.  Modul de monitorizare a implementării contractului 

este corelat cu natura acestuia, respectiv cu modul 

de decontare (decontarea poate fi pe stadii fizice 

sau obiecte/activități, ori pe articole de deviz 

aferente listelor de cantități ce au articole detaliate 

pentru toate operațiunile).  

Calitate   

Se va urmari existenta informațiilor privind modul în 

care autoritatea contractanta va monitoriza progresul 

lucrărilor, în funcție de modalitatea de decontare a 

acestora, respectiv: 

- fie pe stadii fizice; 

- fie pe obiecte; 
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- fie pe articole de deviz (care sunt însoțite de liste 

de cantități cu articole detaliate pentru toate 

operatiunile si pentru care operatorul economic a 

prezentat in propunerea financiara preturi unitare). 

Monitorizarea se va face în corelație cu programul de 

Execuție prezentat de contractant, care va fi elaborat 

în conformitate cu următoarele cerințe – exemplu 

extras din modelul de contract național referitor la 

execuția lucrărilor pe baza proiectului tehnic pus la 

dispoziție de beneficiar, aprobat prin HG nr. 1/2018 

(reperele de mai jos și/sau nivelul de detaliu se va 

adapta în funcție de valoarea estimată/complexitatea 

contractului): 

    (a) va fi alcătuit din activităţile necesare pentru 

executarea Contractului, conform Specificaţiilor, 

Pieselor Desenate şi Listei de Cantităţi şi va fi prezentat 

într-o structură astfel încât să fie identificate: 

    1. principalele faze ce alcătuiesc executarea 

Contractului (inclusiv achiziţii, construcţii, inspecţii, 

testare, recepţii); 

    2. obiectele de construcţii din care sunt alcătuite 

Lucrările; 

    3. categoriile de lucrări sau stadiile fizice care 

alcătuiesc Lucrările; 

    4. sectoarele de lucru sau locul în care se vor pune în 

operă activităţile de construcţii; 
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    5. Subcontractanţii, în cazul în care unele părţi din 

Contract sunt realizate cu Subcontractanţi. 

    (b) Activităţile vor avea alocate: 

    1. resurse (principalele Materiale ce se vor pune în 

operă, manoperă - numărul şi meseriile de muncitori, 

Utilaje), în concordanţă cu necesarul şi disponibilul 

acestora; 

    2. cantităţile de lucrări conform Listei de Cantităţi; 

    3. costurile estimate în concordanţă cu Oferta; 

    4. productivităţile estimate. 

    (c) Durata activităţilor va fi exprimată în zile, luând 

în considerare: 

    1. cantitatea de lucrare; 

    2. dimensiunea frontului de lucru; 

    3. numărul de resurse umane şi Utilaje; 

    4. productivitatea resurselor. 

    (d) Nivelul de detaliu al activităţilor va fi ales astfel 

încât durata acestora să nu fie mai mare de 30 de zile 

calendaristice. 

    (e) Succesiunea activităţilor va fi stabilită luând în 

considerare metodologia de lucru propusă de 

Antreprenor, tehnologiile de execuţie din Specificaţii 

(dacă există) şi constrângerile de natură organizatorică. 

Relaţiile de condiţionare dintre activităţi vor fi de tip 

început-început, sfârşit-început şi sfârşit-sfârşit. 
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    (f) Drumul critic va fi evidenţiat şi va corespunde cu 

succesiunea de activităţi a cărei durată maximă este 

Durata de Execuţie. 

Antreprenorul va constitui şi va menţine la zi un jurnal 

al lucrărilor, numit Jurnal de Şantier, în formatul agreat 

de Supervizor. Jurnalul de Şantier va fi ţinut pe Şantier 

şi Antreprenorul va înregistra zilnic cel puţin 

următoarele informaţii: 

    (a) condiţiile meteorologice, pauzele de muncă din 

cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile; 

    (b) numărul de ore lucrate; 

    (c) numărul şi calificarea personalului muncitor 

prezent pe şantier; 

    (d) Materialele achiziţionate, livrate şi depozitate în 

Şantier şi în alte locuri, precum şi Materialele 

încorporate în Lucrări; 

    (e) Utilajele utilizate în Şantier şi alte locuri şi cele 

nefuncţionale sau ieşite din uz; 

    (f) testele efectuate şi probele prelevate; 

    (g) lucrările executate; 

    (h) lista diferitelor obstacole sau alte dificultăţi 

întâmpinate de Antreprenor în timpul execuţiei 

Lucrărilor din ziua respectivă; 

    (i) incidente şi/sau accidente; 

    (j) Ordinele Administrative primite. 

   Înregistrările în Jurnalul de Şantier vor fi semnate de 

către Reprezentantul Antreprenorului la momentul 
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înregistrării şi verificate şi contrasemnate de Supervizor 

în termen de 5 zile de la data înregistrării. În cazul în 

care Supervizorul nu verifică Jurnalul de Şantier în 

termenul mai sus menţionat se consideră că 

înregistrările Antreprenorului sunt corecte. 

    În cazul în care Supervizorul notează în Jurnalul de 

Şantier dezacordul său asupra unei înregistrări, 

Antreprenorul va comunica în scris Supervizorului 

comentariile sale în termen de 10 zile de la data la care 

Supervizorul a notat dezacordul său în Jurnalul de 

Şantier. În cazul în care Antreprenorul nu transmite 

comentariile sale în termenul dat, se consideră că 

Antreprenorul acceptă poziţia Supervizorului. 

6.  In condițiile prevăzute în HG. nr.1/2018, contractul 

respecta formularul standard menționate de acest 

act normativ 

Regularitate 
Art.1 HG 

1/2018 
Art.1 HG 1/2018 

Se va urmari respectarea modelului de contract conform 

HG nr.1/2017 in cazul in care valoarea estimata este 

egala sau mai mare de 24.977.096 lei 

7.  Contractul include prevederi privind consecințele ce 

decurg din neîndeplinirea obligațiilor/ 

responsabilităților de către părți și cu privire la 

modul de realizare a modificărilor contractuale. 

Regularitate 

Art. 9(3) c) și 

d) H.G.; 

Art. 20(1) c) și 

(2) 

H.G.; 

Art. 9(4) c) și d) 

H.G.; 

Art. 22(1) c) și (2) 

H.G. 

Consecințe ale neîndeplinirii obligațiilor/ 

responsabilităților de către părți – prelucrare a 

modelului de contract național referitor la execuția 

lucrărilor pe baza proiectului tehnic pus la dispoziție 

de beneficiar, aprobat prin HG nr. 1/2018 

Pentru Autoritatea contractantă: 

• Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri 

şi/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a 

eşecului furnizării de către Supervizor într-un 

interval de timp rezonabil, specificat în înştiinţare cu 

detalii justificative, a pieselor desenate sau 
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instrucțiunilor notificate, inclusiv a  autorizațiilor, 

aprobărilor și/sau permiselor ce cad în 

responsabilitatea Beneficiarului, Antreprenorul va fi 

îndreptățit, cu condiţia respectării prevederilor 

clauzei referitoare la modul de realizare a 

[Revendicărilor Antreprenorului], la: 

    (a) prelungirea Duratei de Execuţie pentru 

întârziere potrivit prevederilor clauzei referitoare la 

[Prelungirea Duratei de Execuţie], dacă terminarea 

Lucrărilor este sau va fi întârziată, şi 

    (b) plata Costurilor suplimentare, potrivit 

prevederilor clauzei referitoare la modul de 

determinare a [Costurilor suplimentare], la care se 

adaugă un profit de 2% din aceste Costuri (sau cota 

de profit declarată explicit de către Antreprenor în 

Ofertă, dacă aceasta este mai mică de 2%). 

    Dacă şi în măsura în care eşecul transmiterii 

pieselor desenate şi instrucţiunilor de către 

Supervizor a fost cauzat de o greşeală sau întârziere 

a Antreprenorului, incluzând o eroare sau o 

întârziere a transmiterii oricăruia dintre 

Documentele Antreprenorului, Antreprenorul nu va 

mai avea dreptul la respectiva prelungire a Duratei 

de Execuţie, nici la respectivele Costuri suplimentare 

ori profit. 

 



Liste de Verificare Lucrări Standard (Execuție) 

16 
 

• Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri 

şi/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a 

eşecului Beneficiarului de acordare a dreptului de 

acces pe Şantier sau punere la dispoziţie a 

Șantierului la termenul stabilit prin 

Contract/documentația de atribuire, sau cel târziu la 

o dată care să dea Antreprenorului posibilitatea să 

acţioneze în conformitate cu Programul de Execuție 

aprobat, Antreprenorul va fi îndreptăţit, cu condiţia 

respectării prevederilor clauzei referitoare la modul 

de realizare a  [Revendicărilor Antreprenorului], la: 

    (a) prelungirea Duratei de Execuţie pentru 

întârziere potrivit prevederilor clauzei 35 

[Prelungirea Duratei de Execuţie], dacă terminarea 

Lucrărilor este sau va fi întârziată, şi 

    (b) plata Costurilor suplimentare, potrivit 

prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare], la 

care se adaugă un profit de 2% din aceste Costuri (sau 

cota de profit declarată explicit de către 

Antreprenor în Ofertă, dacă aceasta este mai mică 

de 2%). 

Dacă şi în măsura în care eşecul de acordare a 

dreptului de acces sau punere la dispoziţie a fost 

cauzat de o greşeală sau întârziere a 

Antreprenorului, incluzând o eroare, sau o întârziere 

a transmiterii oricăruia dintre Documentele 

Antreprenorului, Antreprenorul nu va mai avea 
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dreptul la respectiva prelungire a Duratei de 

Execuție, nici la Costurile suplimentare ori profit). 

 

Pentru Antreprenor: 

Antreprenorul va acţiona în mod diligent pentru a 

preveni apariţia oricăror întârzieri şi pentru a limita 

efectele întârzierilor apărute pe Şantier.  Dacă, din 

culpa Antreprenorului, se constată un ritm 

nesatisfăcător al execuţiei Lucrărilor, Supervizorul va 

notifica Antreprenorul în această privinţă. 

Antreprenorul va actualiza Programul de Execuţie în 

termenul stabilit prin contract/documentația de 

atribuire, care se calculează de la primirea notificării. 

Programul de Execuţie actualizat va include un plan de 

măsuri pe care Antreprenorul le va lua în vederea 

recuperării întârzierilor apărute. Antreprenorul va 

respecta acest plan de măsuri, inclusiv orice mobilizare 

suplimentară de resurse. 

În cazul în care Antreprenorul nu finalizează Lucrările 

(sau un Sector) în Durata de Execuţie (care poate fi 

prelungită în conformitate cu prevederile clauzei 

referitoare la modul de [Prelungire a Duratei de 

Execuţie], Beneficiarul, cu condiţia respectării 

prevederilor clauzei referitoare la [Revendicările 

Beneficiarului] și fără a afecta alte remedii prevăzute în 

Contract va fi îndreptăţit să perceapă de la Antreprenor, 

cu titlu de daune-interese moratorii, penalităţi de 
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întârziere pentru fiecare zi care se scurge între finalul 

Duratei de Execuţie după cum poate fi prelungită în 

conformitate cu prevederile clauzei  referitoare la 

modul de [Prelungire a Duratei de Execuţie] şi data 

efectivă de finalizare a Lucrărilor (sau a Sectorului), 

menţionată în procesul-verbal de Recepţie la 

Terminarea Lucrărilor (sau Sectorului) aprobat de 

Beneficiar sau (în absenţa unei asemenea menţiuni) 

certificată de către Supervizor. Cu excepţia cazului în 

care este prevăzută o altă valoare în Acordul 

Contractual, valoarea penalităţilor de întârziere pentru 

fiecare zi de întârziere va fi egală cu Preţul Contractului 

(sau al Sectorului) la semnarea Contractului împărţit la 

Durata de Execuţie la semnarea Contractului exprimată 

în zile. Suma maximă a penalităţilor de întârziere va fi 

de 15% din Preţul Contractului la semnarea Contractului. 

Dacă un Sector sau o parte din Lucrări au făcut obiectul 

Recepţiei la Terminarea Lucrărilor, valoarea 

penalităţilor de întârziere pentru fiecare zi de întârziere 

va fi egală cu Preţul Contractului la semnarea 

Contractului din care se scade preţul Sectorului sau 

părţii din Lucrări la semnarea Contractului, împărţit la 

Durata de Execuţie la semnarea Contractului exprimată 

în zile. De asemenea, suma maximă a penalităţilor de 

întârziere va fi de 15% din Preţul Contractului la 

semnarea Contractului din care se scade preţul 
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Sectorului sau părţii din Lucrări la semnarea 

Contractului. 

Dacă Beneficiarul devine îndreptăţit să perceapă de la 

Antreprenor suma maximă a penalităţilor de întârziere, 

după cum este stabilită prin contract, Beneficiarul va fi 

îndreptăţit să rezilieze Contractul în conformitate cu 

prevederile clauzei referitoare la [Rezilierea de către 

Beneficiar]. 

Penalităţile de întârziere vor fi singurele penalităţi 

datorate de Antreprenor pentru întârziere în finalizarea 

Lucrărilor, în afara penalităţilor şi despăgubirilor în 

cazul rezilierii Contractului potrivit prevederilor clauzei  

referitoare la [Rezilierea de către Beneficiar]. Pentru 

evitarea oricărui dubiu, expirarea Duratei de Execuţie 

nu reprezintă expirarea Contractului. Perceperea de 

către Beneficiar a penalităţilor de întârziere nu vor 

exonera Antreprenorul de obligaţia de a termina 

Lucrările sau de alte sarcini, obligaţii sau 

responsabilităţi pe care le are conform prevederilor 

Contractului şi nu vor exonera Beneficiarul de obligaţiile 

sale contractuale. 

 

Pentru înțelegerea modului de structurare a  clauzelor 

contractuale referitoare la : 

- Prelungirea duratei de execuție și la 

- Modul de realizare a modificărilor 

contractuale, 
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a se avea în vedere clauzele 35, respectiv 37 din 

modelul de contract național referitor la execuția 

lucrărilor pe baza proiectului tehnic pus la dispoziție 

de beneficiar, aprobat prin HG nr. 1/2018. 

8.  Sunt  incluse clauze de ajustare/revizuire a prețului 

când durata de execuție a contractului este mai 

mare de 24 luni Regularitate 
Art.164 alin.(8) 

HG 

Art.158 alin.(8) 

HG 

Se va urmari existenta in documentatie a optiunii 

de ajustare a pretului contractului si in formularul 

de contract a clauzei de ajustare conform 

prevederilor art.164 alin.(3) din HG 395/2016 

respectiv art.158 alin.(3) din HG 394/2016 

Modul de prezentare a propunerii tehnice 

9.  Sunt specificate formularele care trebuie 

completate de către ofertanți (alternativ, 

capitolele/secțiunile/categoriile minime de 

informații care necesită a fi completate în vederea 

depunerii propunerii tehnice). 

 

Regularitate Art. 154 Lege; 

Art. 20(2) și (3) 

H.G. 

Art. 164 Lege; Art. 

22(2) și (3) H.G. 

 

10.  Conținutul propunerii tehnice este descris în mod 

clar și cu un nivel suficient de detaliu pentru a aplica 

factorii de evaluare în mod structurat și sistematic 

tuturor propunerilor tehnice (în cazul în care se 

folosește criteriul „cel mai bun raport calitate-

preț/calitate-cost”). Conținutul propunerilor 

tehnice este clar descris, iar nivelul informațiilor 

necesare este suficient pentru a aplica factorii de 

evaluare într-o manieră structurată și sistematică 

tuturor propunerilor tehnice. 

 

 

Regularitate 

Art. 154 Lege; 

Art. 20(2) și (3) 

H.G. 

Art. 164 Lege; Art. 

22(2) și (3) H.G. 
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11.  Conținutul propunerii tehnice este descris în mod 

clar și cu un nivel suficient de detaliu pentru a aplica 

factorii de evaluare în mod structurat și sistematic, 

raportat la aspectele calitative avute în vedere de 

aceștia. 

Calitate 

Art. 154 Lege; 

Art. 20(2) și (3) 

H.G. 

Art. 164 Lege; Art. 

22(2) și (3) H.G. 

 

Modul de prezentare a propunerii financiare 

12.  Sunt specificate formularele care trebuie 

completate de către ofertanți în vederea depunerii 

propunerii financiare. 

Regularitate 

Art. 154 Lege; 

Art. 20(2) și (3) 

H.G. 

Art. 164 Lege; Art. 

22(2) și (3) H.G. 

 

13.  Nu există prevederi care să limiteze valoarea 

diferitelor elemente ale propunerilor financiare prin 

invocarea limitării liniilor bugetare alocate 

proiectului. 

Regularitate 

Art. 154 Lege; 

Art. 20(2) și (3) 

H.G. 

Art. 164 Lege; Art. 

22(2) și (3) H.G. 

 

14.  Formularele permit ofertantului să specifice prețuri 

unitare pentru fiecare element din lista de cantități 

și/sau asigură corespondența cu conținutul 

propunerii tehnice 

Regularitate 

Art. 154 Lege; 

Art. 20(2) și (3) 

H.G. 

Art. 164 Lege; Art. 

22(2) și (3) H.G. 

 

Criterii de atribuire si factori de evaluare 

15.  Alegerea criteriului de atribuire este justificată și 

relevantă în raport cu natura și obiectul 

contractului. 

Calitate 
Art. 187(4) -(5) 

Lege 

Art. 209(4) -(5) 

Lege 

 

16.  Factorii de evaluare sunt obiectivi și măsurabili în 

mod obiectiv și clar formulați. 
Calitate Art. 189 Lege Art. 211 Lege 

 

17.  Ponderile propuse pentru factorii de evaluare nu 

conduc la distorsionarea rezultatului procedurii. 
Calitate Art. 32(9) H.G. 

Art. 38(9) 

H.G. 
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18.  
Se furnizează o metodologie obiectivă de punctare 

a factorilor de evaluare 
Calitate 

Art. 32 (1) -(2) 

H.G.; Art. 190 

Lege 

Art. 38 (1) -(2) 

H.G.; 

Art. 212 Lege 

 

19.  Sunt specificate criterii suplimentare pentru 

diferențierea între doi sau mai mulți ofertanți cu 

același punctaj. 

Regularitate 
Art.187 

(10) Lege 
Art. 209 (10) Lege 

 

20.  In cazul lucrărilor cu un nivel de complexitate 

deosebită, la nivelul criteriului de atribuire regăsim 

factori de evaluare ce includ elemente de natură 

calitativă (cum ar fi metodologia de execuție a 

lucrărilor) care trebuie corelați cu modul de 

implementare si monitorizare a contractului. 

Calitate 
Art. 187(4) -(5) 

Lege 

Art. 209(4) -(5) 

Lege 

 

21.  Criteriul de atribuire este ales corect in funcție de 

valoarea estimata a contractului (după caz, pe 

lot)/contractului subsecvent  

Regularitate 
Art.187 

alin.(31) Lege 

Art.209 alin.(31) 

Lege 

 

22.  În cazul în care se utilizează factori de evaluare ce 

necesită o abordare bazată pe raționament 

profesional, grilă de evaluare se referă la subiecte 

cum ar fi: calitatea propunerii tehnice în ceea ce 

privește declarația metodei de lucru, accesul la 

echipamente, organizarea site-ului, siguranța, 

asigurarea calității, mobilizarea și planul de livrare, 

inclusiv evaluarea riscurilor și gestionarea riscurilor; 

gestionarea subcontractanților / asociaților; 

Calitate 
Art. 188 Lege; 

Art. 32(8) H.G. 

Art. 210 Lege; Art. 

38(8) H.G. 

 

Experți cheie 

23.  Nu exista factori de evaluare referitori la experții 

cheie în cazul în care contractul de lucrări are la 
Regularitate 

Art.32 alin.(8), 

(9) HG 
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bază proiectul tehnic pus la dispoziție de 

autoritatea contractantă 

Metodologia de acordare a punctajului 

24.  Grila de evaluare nu permite punctarea propunerilor 

tehnice neconforme. 
Calitate 

Art. 188 Lege; 

Art. 32(8) H.G. 

Art. 210 Lege; Art. 

38(8) H.G. 

 

25.  În cazul în care se utilizează factori de evaluare ce 

necesită o abordare bazată pe raționament 

profesional, grila de evaluare cuprinde mai multe 

nivele de punctare (ex. satisfăcător, bine, foarte 

bine etc.), ofertelor conforme fiindu-le alocat un 

punctaj. 

Regularitate 

Art. 

190(2) 

Lege 

Art. 212(2) 

Lege 

 

Natura contractului  

26.  Tipul de contract este stabilit pe baza analizei 

obiectului principal (rezultatului) urmărit prin 

implementarea contractului. 

Calitate 
Art. 35 Lege; 

Art. 16(2) H.G. 

Art.32 Lege; 

Art. 17(2) H.G. 

 

27.  
Tipul de contract corespunde codului CPV principal.  Regularitate 

Art. 

16(2) H.G. 
Art. 17(2) H.G. 

 

Acord cadru, sistem dinamic de achiziții etc. 

Informații privind acordul cadru (după caz) 

28.  Lucrările standard care fac obiectul acordului-cadru 

au o natură repetitivă. 
Calitate 

Art. 107(1) 

H.G. 
Art. 113(1) H.G. 

 

29.  Obiectul acordului-cadru nu permite încheierea 

unor categorii diferite de contracte subsecvente din 

punct de vedere al tipului sau naturii acestora. 

Calitate 
Art 107(2) c) 

H.G. 
Art 113(2) c) H.G. 

 

30.  Există informații cu privire la limitarea sau nu a 

numărului de operatori economici care vor fi parte 

a acordului-cadru.  

Regularitate 

Art. 20 (8) a) 

H.G.; Art. 109 

(2) b) H.G. 

Art. 22 (8) a) 

H.G.; Art. 115 (2) 

b) H.G. 
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31.  Dacă durata acordului-cadru depășește 4 ani în cazul 

achizițiilor publice, respectiv 8 ani în cazul 

achizițiilor sectoriale, această durată este 

justificată.  

Calitate 
Art. 115(1) 

Lege 
Art. 128(1) Lege 

 

32.  Este menționată valoarea estimată a celui mai mare 

contract subsecvent care se estimează că va fi 

încheiat. 

Regularitate 
Art. 20 (8) g) 

H.G. 
Art. 22 (8) g) H.G. 

 

33.  Sunt specificate cantitățile minime și maxime 

estimate pe durata întregului acord-cadru. 
Regularitate 

Art. 20 (8) f) 

H.G. 

Art. 22 (8) f) 

H.G. 

 

34.  Sunt specificate cantitățile minime și maxime  

care ar putea face obiectul unui singur contract 

subsecvent. 

Regularitate 
Art. 20 (8) f) 

H.G. 
Art. 22 (8) f) H.G. 

 

35.  Definirea cantităților permite ofertanților să depună 

propuneri financiare bazate pe prețurile unitare. 
Calitate 

Art. 109(1) b) 

H.G. 
Art. 115(1) b) H.G. 

 

36.  Este specificată frecvența de atribuire a 

contractelor subsecvente. 
Regularitate 

Art. 20 (8) d) 

H.G. 
Art. 20 (8) d) H.G. 

 

Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor 

Clasificare CPV 

37.  Codurile CPV suplimentare/secundare sunt 

relevante pentru activitățile contractului.   
Regularitate Art.16(2) H.G. Art.17(2) H.G. 

 

Împărțire în loturi 

38.  Decizia de a nu împărți obiectul contractului în 

loturi este justificată. 
Calitate 

Art. 141 (3) 

Lege 

 

N/A 

 

39.  Contractele care urmează să fie atribuite nu sunt de 

tipuri diferite (de exemplu, un contract de 

proiectare și un contract de lucrări). 

Regularitate Art.141(1) Lege Art. 150(1) Lege 
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40.  Împărțirea în loturi este realizată stabilind 

dimensiunea contractului în așa fel încât să 

faciliteze participarea IMM-urilor sau în funcție de 

specializările și meseriile implicate în realizarea 

activităților.  

Calitate 
 

Art.141(2) Lege 

 

Art. 150(2) Lege 

 

41.  Decizia de a limita posibilitatea de a depune oferte 

pentru un lot sau pentru toate loturile este 

justificată. 

Calitate 
Art. 

141(4) Lege 
Art. 150(3) Lege 

 

42.  Limitarea numărului de loturi ce ar putea fi atribuite 

unui singur ofertant este justificată. 
Calitate 

Art. 

141 (5) Lege 
Art. 150(4) Lege 

 

43.  În cazul opțiunii de a depune oferte pentru mai 

multe loturi sau pentru toate loturile, limitând 

numărul de loturi care ar putea fi atribuite unui 

singur ofertant, se specifică criteriile obiective și 

non-discriminatorii sau regulile ce urmează a fi 

aplicate în determinarea loturilor ce vor fi atribuite 

unui ofertant, atunci când aplicarea criteriului de 

atribuire rezultă în atribuirea către un singur 

ofertant a mai multe loturi decât numărul maxim 

specificat.  

Calitate 
Art. 

141(6) Lege 
Art. 150(5) Lege 

 

44.  În cazul deciziei de atribuire a contractului aceluiași 

ofertant prin combinarea mai multora sau a tuturor 

loturilor, posibilitatea de a face acest lucru este 

specificată și sunt indicate loturile sau grupurile de 

loturi care ar putea fi combinate. 

Regularitate 

Art. 

141 (8) (9) (10) 

Lege 

Art. 150(7) 

(8)(9)Lege 

 

Cantitatea totală sau domeniul 
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45.  Valoarea estimată a contractului este justificată de 

către autoritatea contractantă (de ex. informații 

referitoare la sursele prețurilor, calculele suport 

etc) într-o manieră relevantă și coerentă si care este 

consistentă cu obiectul contractului. 

Regularitate 
Art.9 alin.(3) 

lit.e HG 

Art.9 alin.(3) lit.e 

HG 

 

46.  Metoda utilizată pentru estimarea costurilor a fost 

explicată de către Autoritatea Contractantă și se 

bazează pe documentele solicitate de lege (de 

exemplu, studiul de fezabilitate sau alte documente 

). 

Regularitate 
Art.9 alin.(3) 

lit.e HG 

Art.9 alin.(3) lit.e 

HG 

 

47.  Valoarea estimată reprezintă valoarea totală a 

viitorului contract, fără TVA. 
Regularitate 

Art. 9(1) 

Lege 

Art. 14(1) 

Lege 

 

48.  După caz, valoarea estimată a contractului conține 

sumele provizionate/rezerve de implementare 

(sume provizionate – valori ce nu pot fi detaliate în 

proiectul tehnic, reprezentând, în general, costuri 

cu lucrări pentru conectarea la utilități) și nu există 

o suprapunere între sumele provizionate și 

cheltuielile diverse si neprevăzute. 

Este prezentată o justificare a sumei și a 

mecanismului de determinare a acesteia sume 

(similaritatea cu alte proiecte, cotațiile 

contractorilor etc.). 

Calitate 

Art. 9 

Lege; 

Art. 9(3) e) 

H.G. 

Art. 14 Lege; 

Art. 9(3) e) H.G. 

 

49.  Categoria de cheltuieli intitulate diverse și 

neprevăzute nu sunt incluse in valoarea estimata a 

contractului, dar a fost luata in considerare pentru 

determinarea procedurii aplicabile. 

Regularitate 

Art. 9 

Lege; 

Art. 9(3) e) 

H.G. 

Art. 14 Lege; 

Art. 9(3) e) H.G. 
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În cazul opțiunii de suplimentare sau reducere a contractului 

50.  
Valoarea estimată este exprimată printr-un interval 

(sunt specificate valorile minime și maxime). 
Regularitate 

Art.221 alin. 

(1) lit. a) din 

Lege 

Art.236 din Lege 

 

51.  Sunt menționate condițiile și prevederile legale 

aplicabile, respectiv art. 221 alin (1) lit. a) din Legea 

nr.98/2016 / art. 236 din Legea 99/2016,  sau art. 

104(8) din Lege Nr. 98/2016 / art. 117(1)f din Lege 

99/2016.   

Regularitate   

 

52.  Modalitatea de ajustare a prețului contractului (în 

ce condiții, când, cum, formula de ajustare, indici 

utilizați și surse de date privind evoluția acestor 

indici) este specificată, este corelata cu modelul 

de contract si cu durata acestuia. 

Regularitate Art. 164 H.G. Art. 158 H.G. 

 

Garanția de participare 

53.  Daca este solicitata, cuantumul garanției de 

participare, nu depășește 1% din valoarea estimata 

a contractului/celui mai mare contract subsecvent 

Regularitate 

Art. 35 (3) a) 

H.G. 

Art. 41 (3) a) H.G.  

54.  Perioada de valabilitate a garanției de participare 

este corelată cu perioada de valabilitate a ofertelor.   
Regularitate 

Art. 35 (3) b) 

H.G. 

Art. 41 (3) b) H.G.  

Garanția de bună execuție 

55.  Dacă garanția de bună execuție este solicitată si nu 

depășește 10% din prețul contractului/contractului 

subsecvent. 

Regularitate 

Art.39 (2), (4) 

HG 

Art.45 (2), (4) HG  

Motive de excludere 
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56.  Situațiile de excludere prevăzute la  art. 164 (1), 

art. 165 (1), art. 167 (1) din Legea 98/2016, 

respectiv la art. 177 (1), art. 178 (1) și (2), art. 180 

(1) din Legea 99/2016 sunt specificate. 

Regularitate 
Art. 164 Lege; 

Art. 165 Lege; 

Art. 167 Lege 

Art. 177 Lege; 

Art. 178 Lege; 

Art. 180 Lege 

 

57.  Situațiile de excludere se aplică tuturor operatorilor 

economici – ofertanți/ofertant asociat/terți 

susținători/subcontractori. 

Regularitate 
Art. 170 Lege; 

Art. 183 Lege 

Art. 183 Lege; 

Art. 197 Lege 

 

Conflictul de interese 

58.  Sunt specificate persoanele care au deținut funcții 

de decizie în cadrul Autorității Contractante. 
Regularitate 

Art.63 alin.(1) 

Lege 

Art. 76 alin.(1) 

Lege 

 

Capacitatea de exercitare a activității profesionale 

 

59.  

Cerința să fie formulată în sensul solicitării dovedirii 

unei forme de înregistrare în condițiile legii din țara 

de rezidență, care să confirme că ofertantul nu se 

află în niciuna dintre situațiile de anulare a 

constituirii sale precum și faptul că are capacitatea 

profesională de a realiza activitățile care fac 

obiectul contractului. 

Regularitate Art.173 Lege Art.186 Lege 

 

60.  

Cerința nu este restrictivă, în sensul că nu se face 

referire la coduri CAEN sau CPV, iar principiul 

recunoașterii reciproce este respectat. 

Regularitate 

Art. 172(5) 

Lege; Art. 

31(1) H.G.; 

Art. 2 (2) c) 

Lege 

Art. 185(5) 

Lege; Art. 

37(1) H.G.; 

Art. 2 (2) c) 

Lege 

 

Cifra de afaceri 

61.  Nivelul minim al cifrei de afaceri este solicitat cel 

mult pe ultimii 3 ani financiari anteriori.  
Regularitate 

Art. 177(1) c) 

Lege 
Art. 190(1) c) Lege 

 



Liste de Verificare Lucrări Standard (Execuție) 

29 
 

62.  Nivelul minim al cifrei de afaceri este raportat la 

valoarea estimată a contractului, fără eventuale 

opțiuni de suplimentare.  

Regularitate 
Art. 175(2) a) 

Lege 
Art. 188(2) a) Lege 

 

63.  Nivelul minim al cifrei de afaceri solicitate (totala 

sau in domeniul  asociat obiectului contractului) 

este proporțional in raport cu ceea ce urmează a fi 

executat si, in situația in care depășește dublul 

valorii estimate a contractului, aceste circumstanțe 

excepționale sunt justificate 

Calitate 
Art. 175(3) și 

(4) Lege 

Art. 188(3) și 

(4) Lege 

 

64.  În cazul unui acord cadru, nivelul minim solicitat 

pentru cifra de afaceri se va stabili, în baza 

principiului proporționalității, prin raportare la  

valoarea estimată a contractului subsecvent care se 

anticipează ca va fi atribuit cel mai des sau, cel 

mult, la valoarea celui mai mare contract 

subsecvent. 

Calitate 

Art. 175(2) 

a) Lege; 

Art. 107(2) f) 

H.G. 

Art. 113(2) f) 

H.G. 

 

65.  În cazul unui acord cadru, cu reluarea competiției 

nivelul minim solicitat pentru cifra de afaceri se 

raportează la valoarea maximă estimată a tuturor 

contractelor subsecvente care se anticipează a fi 

executate simultan sau, dacă această valoare nu se 

cunoaște, la  valoarea estimată a contractului 

subsecvent care se anticipează ca va fi atribuit cel 

mai des sau, cel mult, la valoarea celui mai mare 

contract subsecvent.  

Calitate 
Art. 176(1) 

Lege 
Art. 189(1) Lege 
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66.  
În cazul contractelor împărțite în loturi, nivelul 

minim solicitat pentru cifra de afaceri este raportat 

la valoarea estimată a fiecărui lot.  

Regularitate 

Art. 175(2) a) 

Lege; 

Art. 107(2) f) 

H.G. 

Art. 113(2) f) H.G. 

 

67.  În cazul contractelor împărțite în loturi, în cazul în 

care este permisă atribuirea mai multor loturi 

aceluiași ofertant, iar contractele pentru acestea 

trebuie executate în același timp, nivelul minim 

solicitat pentru cifra de afaceri este raportat la 

valoarea cumulata a grupului de loturi.  

Regularitate 

Art. 175(2) a) 

Lege; 

Art. 172(5) 

Lege; 

Art. 188(2) a) Lege 

 

68.  Cerința privind nivelul minim al cifrei de afaceri nu 

este impusă pentru fiecare membru individual al 

asocierii/grupului de ofertanți, iar atunci când acest 

lucru se întâmplă, nivelul solicitat este proporțional 

cu gradul de implicare în contract al fiecărui 

membru în parte.  

Regularitate 

Art. 54(3) și (5) 

Lege; Art. 

31(3) H.G. 

Art. 67(3) și (5) 

Lege; Art. 37(3) 

H.G. 

 

Fluxul de numerar 

69.  

Dacă este utilizat, criteriul este justificat prin 

natura și obiectul contractului. 
Calitate 

Art. 175(2) b) 

Lege; 

Art. 172(5) 

Lege; Art. 

31(1) H.G. 

Art. 188(2) b) 

Lege; 

Art. 185(5) Lege; 

Art. 

37(1) H.G. 

70.  
Atunci când se utilizează, nivelul minim solicitat 

(din punct de vedere al duratei și valorii) este 

corelat cu execuția contractului, calendarul de plăți 

si valoarea estimata a contractului  

Calitate 

Art. 175(2) b) 

Lege; 

Art. 172(5) 

Lege; Art. 

Art. 188(2) b) 

Lege; 

Art. 185(5) Lege; 

Art. 

37(1) și (2) H.G. 
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31(1) și (2) 

H.G. 

71.  În cazul acordului cadru nivelul minim solicitat 

(din punct de vedere al duratei și valorii) este 

corelat cu execuția contractului subsecvent,  

calendarul de plăti și  valoarea estimată a 

contractului subsecvent care se anticipează ca va 

fi atribuit cel mai des sau, cel mult, la valoarea 

celui mai mare contract subsecvent. 

Calitate 
Art. 107(2) f) 

H.G. 

Art. 113(2) f) 

H.G. 

72.  În cazul contractelor împărțite în loturi, nivelul 

minim solicitat pentru fluxul de numerar este 

raportat la valoarea estimată a fiecărui lot. 

Regularitate 
Art. 180(1) 

Lege 
Art. 193(1) Lege 

 

73.  Cerința privind fluxul de numerar nu este impusă 

pentru fiecare membru individual al 

asocierii/grupului de ofertanți, iar atunci când acest 

lucru se întâmplă, nivelul solicitat este proporțional 

cu gradul de implicare în contract al fiecărui 

membru în parte.  

Regularitate 

Art. 54(3) și (5) 

Lege; Art. 

31(3) H.G. 

Art. 67(3) și (5) 

Lege; Art. 37(3) 

H.G. 

 

Lichiditate 

74.  
Dacă este utilizat, criteriul este justificat prin 

natura contractului și obiectul contractului, 

respectiv prin prisma condițiilor de plată. 

Calitate 

Art. 175(2) b) 

Lege; Art. 

172(5) Lege; 

Art.  31(1) H.G. 

Art. 188(2) b) 

Lege; Art. 185(5) 

Lege; Art. 37(1) 

H.G. 

 

75.  

Dacă este utilizat, nivelul minim solicitat este 

corelat cu riscul de neexecutare al contractului.  
Calitate 

Art. 175(2) b) 

Lege; 

Art. 172(5) 

Lege; Art. 

Art. 188(2) c) 

Lege; 

Art. 185(5) Lege; 

Art. 
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31(1) și (2) 

H.G. 

37(1) și (2) H.G. 

76.  Dacă este utilizată, cerința privind nivelul minim al 

lichidității nu este impusă pentru fiecare membru 

individual al asocierii/grupului de ofertanți, iar 

atunci când acest lucru se întâmplă, nivelul solicitat 

este proporțional cu gradul de implicare în contract 

al fiecărui membru în parte. 

Calitate 

Art. 54(3) și (5) 

Lege; Art. 

31(3) H.G. 

Art. 67(3) și (5) 

Lege; Art. 37(3) 

H.G. 

 

Experiență similară 

77.  

Cerința nu limitează participarea operatorilor 

economici prin impunerea unei experiențe identice. 
Calitate 

Art. 179 a) 

Lege; 

Art. 172(5) 

Lege; Art. 

31(1) H.G. 

Art. 192 a) Lege; 

Art. 185(5) Lege; 

Art. 

37(1)   H.G. 

 

78.  Cerința nu limitează participarea operatorilor 

economici prin impunerea  obligației de a demonstra 

experiență similară printr-un singur contract pentru 

toate activitățile contractului (în situația în care 

acestea sunt independente între ele), inclusiv 

pentru activitățile secundare. 

Calitate 

Art. 179 a) 

Lege; Art. 

172(5) Lege; 

Art. 

31(1) H.G. 

Art. 192 a) Lege; 

Art. 185(5) Lege; 

Art. 

37(1)   H.G. 

 

79.  Cerința nu limitează participarea operatorilor 

economici prin impunerea obligației de a demonstra 

cumulativ, prin intermediul unui singur contract, 

experiența similară definită prin prima unei 

combinații de mai mulți factori (valoare, categorii 

de activități, resurse utilizate, rezultate, metode, 

Calitate 

Art. 179 a) 

Lege; 

Art. 172(5) 

Lege; Art. 

31(1) H.G. 

Art. 192 a) Lege; 

Art. 185(5) Lege; 

Art. 

37(1)   H.G. 
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grup-țintă), respectiv raportarea la activități 

accesorii la nivelul contractului.    

80.  Cerința ca experiența similară să fi fost dobândită în 

cadrul unui singur contract, a cărui 

valoare/cantitate este egală cu valoarea/cantitatea 

estimată a contractului care va fi atribuit, este 

justificată. 

Calitate 

Art. 179 a) 

Lege; 

Art. 172(5) 

Lege; Art. 

31(1) H.G. 

Art. 192 a) Lege; 

Art. 185(5) Lege; 

Art. 

37(1)   H.G. 

 

81.  Cerința este ca experiența similară să fi fost 

dobândită într-o perioadă ce acoperă cel mult 

ultimii 5  ani, calculați retroactiv de la data-limită 

a depunerii ofertelor este adecvată specificului 

pieței de profil aferentă obiectului contractului. 

Dacă cerința impune obligația ca experiența similară 

să fi fost dobândită într-o perioadă ce acoperă mai 

mult de 5 ani, ea este justificată de nivelul 

concurenței. 

Calitate 

Art. 179 a) 

Lege; 

Art. 172(5) 

Lege; Art. 

31(1) H.G. 

Art. 192 a) Lege; 

Art. 185(5) Lege; 

Art. 

37(1)   H.G. 

 

82.  În cazul acordului-cadru, nivelul minim impus 

privind experiența similară se raportează la valoarea 

estimată a contractului subsecvent care se  

anticipează ca va fi atribuit cel mai des sau cel mult 

la valoarea celui mai mare contract subsecvent. 

Regularitate 

Art. 179 a) 

Lege; 

Art. 172(5) 

Lege; Art. 

31(1) H.G. 

Art. 192 a) Lege; 

Art. 185(5) Lege; 

Art. 

37(1)   H.G. 

 

83.  

În cazul contractelor împărțite pe loturi, nivelul 

minim solicitat pentru experiența similară este 

raportat la valoarea estimată a fiecărui lot. 

Regularitate 

Art. 179 a) 

Lege; Art. 

172(5) Lege; 

Art. 

31(1) H.G. 

Art. 192 a) Lege; 

Art. 185(5) Lege; 

Art. 

37(1)   H.G. 
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84.  Cerința privind nivelul minim al experienței similare 

nu este impusă pentru fiecare membru individual al 

asocierii/grupului de ofertanți, iar atunci când acest 

lucru se întâmplă, nivelul solicitat este proporțional 

cu gradul de implicare în contract al fiecărui 

membru al asocierii în parte și justificat. 

Regularitate 

Art. 179 a) 

Lege; 

Art. 172(5) 

Lege; Art. 

31(1) H.G. 

Art. 192 a) Lege; 

Art. 185(5) Lege; 

Art. 

37(1)   H.G. 

85.  
Dacă sunt utilizate, cerințele cu privire la 

tehnicieni sau organismele tehnice nu impun ca 

aceștia / acestea să facă parte din organizația 

operatorilor economici. 

Regularitate 

Art. 179 c) 

Lege; Art. 

172(5) Lege; 

Art. 

31(1) H.G. 

Art. 192 c) 

Lege; 

Art. 185(5) 

Lege; Art. 

37(1)   H.G. 

 

86.  Dacă este utilizată, cerința nu este impusă pentru 

fiecare membru individual al asocierii/grupului de 

ofertanți, iar atunci când acest lucru se întâmplă, 

nivelul solicitat este proporțional cu gradul de 

implicare în contract al fiecărui membru al 

asocierii în parte. 

Regularitate 

Art. 54(3) și 

(5) Lege; 

Art. 31(3) 

H.G. 

Art. 67(3) și (5) 

Lege; Art. 37(3) 

H.G. 

 

Utilaje, instalații și echipamente tehnice și măsuri de asigurare a calității 

87.  
Dacă este utilizată, cerința privind echipamentele 

tehnice/utilajele/instalațiile și măsurile luate de 

operatorul economic privind asigurarea calității este 

justificată de activitățile contractului. 

Calitate 

Art. 179 c)j) 

Lege; Art. 

172(5) Lege; 

Art. 

31(1) H.G. 

Art. 192 c);j) 

Lege; 

Art. 185(5) Lege; 

Art. 

37(1)   H.G. 

 

88.  Dacă este utilizată, formularea cerinței nu conduce 

la impunerea ca 

echipamentele/utilajele/instalațiile să fie în 

dotarea proprie a ofertanților, asigurându-se 

Regularitate 

Art. 179 c) 

j)Lege; Art. 

172(5) Lege; 

Art. 

Art. 192 c) j)Lege; 

Art. 185(5) Lege; 

Art. 

37(1)   H.G. 
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posibilități alternative prin care se poate 

demonstra accesul la acestea (ex. închiriere) 

31(1) H.G. 

89.  Atunci când este aplicată, cerința nu este impusă 

pentru fiecare membru individual al 

asocierii/grupului de ofertanți, iar atunci când acest 

lucru se întâmplă, nivelul solicitat este proporțional 

cu gradul de implicare în contract al fiecărui 

membru al asocierii în parte. 

Regularitate 

Art. 54(3) și (5) 

Lege; Art. 

31(3) H.G. 

Art. 67(3) și (5) 

Lege; Art. 37(3) 

H.G. 

 

Calificările educaționale și profesionale 

90.  Atunci când sunt utilizate drept criterii de 

calificare, calificările educaționale/profesionale ale 

personalului responsabil de 

gestionarea/implementarea contractului nu 

constituie factori de evaluare.  

Regularitate 
Art. 179 g) 

Lege 
Art. 192 g) Lege 

91.  Atunci când sunt utilizate drept criterii de 

calificare, cerințele referitoare la personalul de 

conducere/coordonare/cu rol reprezentativ în 

organizație (de ex. control calitate, responsabilul cu 

securitatea muncii) nu se dublează sau suprapun 

(ex. prin solicitarea a două sau mai multe certificări 

care să demonstreze deținerea acelorași 

competențe).  

Calitate 

Art. 179 g) 

Lege; Art. 

172(5) Lege; 

Art. 

31(1) H.G. 

Art. 192 g) Lege; 

Art. 185(5) Lege; 

Art. 

37(1)   H.G. 

92.  
Atunci când sunt utilizate drept criterii de 

calificare, cerința privind nivelul studiilor absolvite 

nu se referă exclusiv la studii post-universitare sau 

de masterat. 

Regularitate 

Art. 179 g) 

Lege; Art. 

172(5) Lege; 

Art. 

31(1) H.G. 

Art. 192 g) Lege; 

Art. 185(5) Lege; 

Art. 

37(1)   H.G. 
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93.  Atunci când sunt utilizate drept criterii de 

calificare, cerințele privind experiența generală 

sunt raportate la atribuțiile viitoare ale personalului 

implicat în coordonarea/supravegherea derulării 

contractului. 

Calitate 

Art. 179 g) 

Lege; Art. 

172(5) Lege; 

Art. 

31(1) H.G. 

Art. 192 g) Lege; 

Art. 185(5) Lege; 

Art. 

37(1)   H.G. 

94.  
Dacă experiența generală solicitată depășește 5 ani, 

cerința este justificată prin existența unor 

reglementări specifice și/sau prin complexitatea 

sporită a activităților din contract. 

Calitate 

Art. 179 g) 

Lege; Art. 

172(5) Lege; 

Art. 

31(1) H.G. 

Art. 192 g) Lege; 

Art. 185(5) Lege; 

Art. 

37(1)   H.G. 

95.  
Cerința nu impune ca experiența generală să fi fost 

dobândită în ultimii “n” ani, iar atunci când acest 

lucru se întâmplă, cerința este justificată de 

progresul tehnologic înregistrat în domeniul 

implementării contractului. 

Calitate 

Art. 179 g) 

Lege; Art. 

172(5) Lege; 

Art. 

31(1) H.G.; 

Art. 20 (2) H.G. 

Art. 192 g) Lege; 

Art. 185(5) Lege; 

Art. 

37(1)   H.G.; 

Art. 22 (2) H.G. 

96.  Atunci când sunt utilizate drept criterii de 

calificare, cerințele privind experiența specifică 

sunt raportate la atribuțiile viitoare ale personalului 

implicat în coordonarea/supravegherea derulării 

contractului. 

Calitate 

Art. 179 g) 

Lege; Art. 

172(5) Lege; 

Art. 

31(1) H.G. 

Art. 192 g) Lege; 

Art. 185(5) Lege; 

Art. 

37(1)   H.G. 

97.  
Dacă experiența specifică solicitată este mai mare 

de 3 ani, cerința este justificată prin existența unor 

reglementări specifice și/sau prin complexitatea 

sporită a activităților din contract. 

Calitate 

Art. 179 g) 

Lege; Art. 

172(5) Lege; 

Art. 

31(1) H.G. 

Art. 192 g) Lege; 

Art. 185(5) Lege; 

Art. 

37(1)   H.G. 
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98.  Cerința nu impune ca experiența specifică să fi fost 

dobândită în ultimii “n” ani, iar atunci când acest 

lucru se întâmplă, cerința este justificată de 

progresul tehnologic înregistrat în domeniul 

implementării contractului. 

Calitate 

Art. 179 g) 

Lege; Art. 

172(5) Lege; 

Art. 

31(1) H.G. 

Art. 192 g) Lege; 

Art. 185(5) Lege; 

Art. 

37(1)   H.G. 

 

99.  
Cerința nu este impusă pentru fiecare membru 

individual al asocierii/grupului de ofertanți, iar 

atunci când acest lucru se întâmplă, nivelul solicitat 

este proporțional cu gradul de implicare în contract 

al fiecărui membru al asocierii în parte. 

Regularitate 

Art. 179 g) 

Lege; Art. 

172(5) Lege; 

Art. 

31(1) H.G.; 

Art. 20 (2) H.G. 

Art. 192 g) Lege; 

Art. 185(5) Lege; 

Art. 

37(1)   H.G.; 

Art. 22 (2) H.G. 

 

Numărul mediu anual de personal 

100.  Cerința privind numărul mediu a personalului direct 

productiv (ce ține de funcția de producție a 

organizației operatorului economic este raportată 

doar la ultimii 3 ani. 

Regularitate Art. 179 i) Lege Art. 192 i) Lege 

 

101.  

Nu se solicită informații cu privire la numele și 

prenumele personalul muncitor sau personalului 

auxiliar(lista de persoane). 

Regularitate 

Art. 179 i) 

Lege; Art. 

172(5) Lege; 

Art. 

31(1) H.G. 

Art. 192 i) Lege; 

Art. 185(5) Lege; 

Art. 

37(1)   H.G. 

 

102.  

Cerința privind numărul mediu anual al personalului 

direct productiv este raportată la volumul 

activităților din viitorul contract.  

Calitate 

Art. 179 i) 

Lege; Art. 

172(5) Lege; 

Art. 

31(1) H.G. 

Art. 192 i) Lege; 

Art. 185(5) Lege; 

Art. 

37(1)   H.G. 

 



Liste de Verificare Lucrări Standard (Execuție) 

38 
 

103.  Cerința nu este impusă pentru fiecare membru 

individual al asocierii/grupului de ofertanți, iar 

atunci când acest lucru se întâmplă, nivelul solicitat 

este proporțional cu gradul de implicare în contract 

al fiecărui membru al asocierii în parte. 

Regularitate 

Art. 54(3) și (5) 

Lege; Art. 

31(3) H.G. 

Art. 67(3) și (5) 

Lege; Art. 37(3) 

H.G. 

 

Măsuri de management de mediu 

104.  
Cerința este formulată clar, prezentând-se 

informații cu privire la documentele care trebuie 

prezentate de către ofertant 

 

Regularitate 

Art. 179 h) 

Lege; Art. 

172(5) Lege; 

Art. 

31(1) H.G. 

Art. 192 h) 

Lege; 

Art. 185(5) 

Lege; Art. 

37(1)   H.G. 

 

105.  Dacă se utilizează, orice autorizație specifică 

solicitată de la operatorii economici este corelată 

cu obiectul contractului și relevantă în raport cu 

acesta, iar reglementările ce impun solicitarea 

deținerii unei autorizații specifice sunt 

menționate.  

Regularitate 
Art. 173(2) 

Lege; 

Art. 172(5) 

Lege; Art. 

31(1) H.G. 

Art. 186(2) 

Lege; 

Art. 185(5) 

Lege; Art. 

37(1) H.G. 

 

 

106.  
Cerința nu este restrictivă în raport cu experții 

nerezidenți, acceptându-se prezentarea 

autorizațiilor aferente activității în cauză din țara 

de rezidență.  

Regularitate Art. 172(5) 

Lege; Art. 

31(1) H.G.; 

Art. 2 (2) c) 

Lege 

Art. 185(5) 

Lege; Art. 

37(1) H.G.; 

Art. 2(2) c) Lege 

 

Cerințe privind apartenența la o organizație profesională 

107.  
Orice cerințe privind apartenența la o organizație 

specifică sunt corelate cu obiectul contractului și 

relevante în raport cu acesta. De asemenea se 

Calitate 
Art.173 alin. 

(2) din Lege 

Art. 186(2) 

Lege; 

Art. 185(5) 

Lege; Art. 
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menționează  reglementările ce impun apartenența 

la o organizație specifică 

37(1) H.G. 

; 

108.  

Cerința nu este restrictiv formulată, prin trimiterea 

numai la standarde/legislația națională, 

respectându-se principiul recunoașterii reciproce. 

Calitate 
Art.173 alin. 

(2) din Lege 

Art. 186(2) 

Lege; 

Art. 185(5) 

Lege; Art. 

37(1) H.G. 

 

Subcontractare 

109.  Nu se impune limitarea subcontractării la un anumit 

procent cu excepția cazurilor identificate în art.186 

din Legea nr.98/2016 sau art.200 din Legea nr. 

99/2016. În aceasta situație, AC/EC. are obligația de 

a preciza concret care sunt activitățile pe care le 

impune a fi realizate de către ofertant sau de un 

anumit membru al asocierii. 

Regularitate 
Art. 55 (1) Lege 

 

Art. 68 (1) Lege 

 

Sisteme de asigurare a calității 

110.  
Cerința se referă la implementarea unui sistem de 

management a calității, respectiv SR EN ISO 9001, 

și stipulează posibilitatea de a prezenta o soluție 

echivalentă. 

Regularitate 

Art. 200 Lege; 

Art. 154 Lege; 

Art. 20(2) H.G. 

Art. 172(5) 

Lege 

Art. 195 Lege; 

Art. 164 Lege; 

Art. 22(2) H.G. 

Art. 185(5) Lege 

111.  Cerința nu este impusă pentru fiecare membru 

individual al asocierii/grupului de ofertanți, iar 

atunci când acest lucru se întâmplă, nivelul solicitat 

este proporțional cu gradul de implicare în contract 

al fiecărui membru al asocierii în parte. 

Regularitate 

Art. 54(3) și (5) 

Lege; Art. 

31(3) H.G. 

Art. 67(3) și (5) 

Lege; Art. 37(3) 

H.G. 

Standarde de management de mediu 
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112.  
Dacă este utilizată, cerința nu face referire strictă 

la un anumit cod CPV sau CAEN. 
Regularitate 

Art. 200 Lege; 

Art. 172(5) 

Lege 

Art. 195 Lege; 

Art. 185(5) Lege 

113.  Dacă este utilizată, cerința face referire la 

conformitatea cu un anumit standard (ex. EMAS sau 

SR EN ISO 14001), stipulându-se posibilitatea 

prezentării unui document echivalent. 

Regularitate 
Art. 200(2) și 

(3) Lege 

Art. 195(2) și (3) 

Lege 

114.  Cerința nu este impusă pentru fiecare membru 

individual al asocierii/grupului de ofertanți, iar 

atunci când acest lucru se întâmplă, nivelul solicitat 

este proporțional cu gradul de implicare în contract 

al fiecărui membru al asocierii în parte. 

Regularitate 

Art. 54(3) și (5) 

Lege; Art. 

31(3) H.G. 

Art. 67(3) și (5) 

Lege; Art. 37(3) 

H.G. 

 

Dovada neîncadrării în situațiile de excludere și a îndeplinirii cerințelor de calificare 

115.  Documentele-suport pe care operatorii economici 

trebuie să le prezinte sunt precizate clar.  
Regularitate Art.196 Lege Art.205 Lege 

 

116.  Documentele-suport solicitate urmăresc principiul 

recunoașterii reciproce și sunt relevante și 

nerestrictive.  

Regularitate Art.196 Lege Art.205 Lege 

 

117.  Se specifică necesitatea prezentării DUAE împreună 

cu angajamentul ferm, acordul de subcontractare si 

acordul de asociere ca primă dovadă a neîncadrării 

în situațiile de excludere și a îndeplinirii cerințelor 

de capacitate.  

Regularitate 

Art.193 alin. 

(2) și (3) si 

Art.54 alin.  

Art.202 alin. (2) și 

(3) si Art.67  

alin.(2) din Lege 

 

118.  Informațiile pe care operatorii economici trebuie să 

le prezinte în cadrul DUAE sunt precizate clar. 
Regularitate 

(2) din Lege 

Art.193 din  
Art.202 din Lege 

 

119.  Se specifică necesitatea prezentării de documente-

suport actualizate/la zi doar în cazul ofertantului 
Regularitate Art.196 Lege Art.205 Lege 
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clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de 

atribuire (și, dacă este cazul, pentru terții 

susținători/subcontractorii acestuia). 

120.  În cazul procedurilor desfășurate în mai multe etape 

documentele justificative se solicită înainte de 

transmiterea invitațiilor pentru etapa a doua către 

candidații selectați. 

Regularitate Art.196 Lege Art.205 Lege 

 

Procedură 

Tipul de procedură 

121.  

Utilizarea procedurii de atribuire selectate este 

justificată și adecvată în raport cu natura și obiectul 

contractului. 

Calitate 

Art. 69 Lege; 

Art. 70 Lege; 

Art. 95-103 

Lege; 

Art. 

105-110 

Lege; 

Art. 113 Lege 

Art. 82 Lege; 

Art. 108-116 Lege; 

Art. 

118-123 Lege; 

Art. 126 Lege 

 

122.  

Utilizarea procedurii accelerate este justificată. Calitate 

Art. 74 (3) 

Lege; 

Art. 79 (5) 

Lege; 

Art. 84 (5) Lege 

Art. 87 (3) Lege; 

Art. 92 (1) Lege; 

Art. 97 (1) Lege 

 

Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte   

123.  
Este prezentată o metodologie clară pentru 

ierarhizarea operatorilor economici. 
Calitate 

Art. 29(2) și (3) 

H.G.; 

Art. 30 H.G. 

Art. 35(2) și (3) 

H.G.; 

Art. 36 H.G. 
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124.  Este prevăzută o metodologie de punctare care să 

asigure stabilirea unui clasament al candidaților în 

funcție de punctajul total realizat prin raportare la 

nivelurile minime. 

Calitate 

Art. 29(2) și (3) 

H.G.; 

Art. 30 H.G. 

Art. 35(2) și (3) 

H.G.; 

Art. 36 H.G. 

 

125.  Dacă sunt prevăzute ponderi pentru aplicarea 

criteriilor de selecție, atunci aceste ponderi sunt 

stabilite în raport cu importanța criteriului de 

selecție în cadrul celor de capacitate ce au fost 

considerate drept relevante pentru realizarea 

contractului, urmărindu-se o corelare cu 

complexitatea acestuia din urmă. 

Calitate 

Art. 29(2) și 

(3) H.G.; 

Art. 30 H.G. 

Art. 35(2) și (3) 

H.G.; 

Art. 36 H.G. 

 

Aspecte generale 

126.  Informațiile furnizate sunt coerente și consecvente 

(nu există aspecte contradictorii în diferite 

documente – de exemplu, între caietul de sarcini și 

modelul de contract).   

Regularitate 

Număr de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă/codul unic 

de identificare 

Anunțuri publicate 

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie sa își mențină oferta 

Finanțare din fonduri comunitare 

Alte informații 

127.  Calendarul de răspuns la solicitările de clarificare 

ale operatorilor economici este specificat clar. 
Regularitate 

128.  Sunt specificate prevederile standard privind 

remediile și căile de atac. 
Regularitate 
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 129.  Anexa cu informațiile privind loturile este 

completată, atunci când este cazul. 
Regularitate 


