Notificare privind modalitatea de inițiere a procedurii de conciliere de către
autoritățile/entitățile contractante

În contextul noilor reglementări privind funcția de control ex-ante, Agenția Națională
pentru Achiziții Publice (ANAP) informează autoritățile/entitățile contractante asupra
posibilității demarării procedurii de conciliere, în cazul în care acestea au obiecții cu
privire la abaterile de la aspectele de calitate cuprinse în listele de verificare, identificate
de către ANAP ca urmare a activității de control ex ante al procesului de atribuire și/sau a
măsurilor dispuse de ANAP pentru remedierea respectivelor abateri.
Demararea procedurii de conciliere se poate realiza fie prin transmiterea unei scrisori de
intenție și ulterior a cererii de conciliere atunci cand AC/EC nu este de acord decât cu o
parte dintre constatările și măsurile de remediere dispuse de ANAP, fie prin transmiterea
cererii de conciliere (fără a fi necesară transmiterea prealabilă a unei scrisori de intenție),
atunci cand AC/EC are obiecții referitoare la toate constatările privind aspectele de calitate
comunicate prin avizul conform condiționat.

A. Transmiterea unei scrisori de intenție și ulterior a cererii de conciliere - atunci când
autoritatea/entitatea contractantă nu este de acord decât cu o parte dintre constatările
și măsurile de remediere dispuse de ANAP, care vizează aspecte de calitate
1. În termen de 2 zile lucrătoare de la data comunicării avizului conform condiționat,
autoritatea/entitatea contractantă poate transmite ANAP o scrisoare de intenție,
pentru aspectele de calitate cu care nu este de acord în raport cu constatările și/sau
măsurile de remediere dispuse.
2. La retransmiterea documentației de atribuire, verificatorii ex-ante desemnați
analizează mai întâi dacă măsurile de remediere dispuse și acceptate de către
autoritatea/entitatea contractantă (cele care nu fac obiectul scrisorii de intenție)
au fost implementate în mod corespunzător.
 În cazul în care verificatorii ex-ante desemnați constată că
autoritatea/entitatea contractantă nu a implementat în mod
corespunzător măsurile de remediere dispuse de ANAP și acceptate de
aceasta, se va emite un nou aviz conform condiționat iar
autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a transmite o
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nouă scrisoare de intenție referitoare la noile aspecte constatate în
termenul precizat mai sus (2 zile lucrătoare de la data comunicării
avizului conform condiționat).
 În cazul în care verificatorii ex-ante desemnați constată că restul măsurilor
dispuse prin avizul conform condiționat (care nu fac obiectul
scrisorii/scrisorilor de intenție) sunt acceptate și implementate în mod
corespunzător de către autoritatea/entitatea contractantă, ANAP va
emite un nou aviz conform condiționat final care va conține doar abaterile
și măsurile de remediere cu care autoritatea/entitatea contractantă nu a
fost de acord (cele ce au făcut obiectul scrisorii/scrisorilor de intenție).
3. După primirea avizului conform condiționat care va conține doar abaterile și măsurile
de remediere cu care autoritatea/entitatea contractantă nu a fost de acord (cele ce
fac obiectul scrisorii/scrisorilor de intenție), în termen de maximum 2 zile
lucrătoare de la comunicarea acestuia, autoritatea/entitatea contractantă are
posibilitatea de a transmite la ANAP cererea de conciliere.

Notă:
Procedura de conciliere nu se aplică rezultatelor verificărilor aspectelor de calitate care
au fost acceptate de autoritatea/entitatea contractantă în cadrul controlului ex-ante,
precum și a rezultatelor verificărilor aspectelor de regularitate.
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AC/EC nu este de acord cu o parte
dintre constatările și măsurile de
remediere dispuse de ANAP care
vizează aspecte de calitate

2 zile lucrătoare de la data comunicării
avizului conform condiționat

AC/EC poate transmite o
scrisoare de intenție, pentru
aspectele de calitate cu care nu
este de acord

AC/EC retransmite Documentația
de atribuire
Verificatorii ex ante constată
că AC/EC nu a implementat în
mod corespunzător măsurile de
remediere dispuse

Verificatorii ex ante analizează dacă
măsurile de remediere dispuse și
acceptate de către AC/EC au fost
implementate în mod corespunzător

Verificatorii ex ante constată
că restul măsurilor dispuse prin
avizul conform sunt acceptate
și implementate în mod
corespunzător de către AC/EC

ANAP emite un nou
aviz conform
condiționat

ANAP emite un nou aviz
conform condiționat, care
va conține numai abaterile
și măsurile de remediere
cu care AC/EC nu a fost de
acord
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2 zile lucrătoare

2 zile lucrătoare

AC/EC poate transmite o nouă
scrisoare de intenție
referitoare la noile aspecte de
calitate constatate

AC/EC
poate
transmite
cererea de
conciliere

B. Transmiterea cererii de conciliere, fără a fi necesară transmiterea unei scrisori de
intenție în cazul în care autoritatea/entitatea contractantă are obiecții referitoare la
toate constatările privind aspectele de calitate comunicate prin avizul conform
condiționat
În cazul în care autoritatea/entitatea contractantă are obiecții cu privire la toate
constatările privind aspectele de calitate comunicate printr-un aviz conform condiționat, în
termen de 2 zile lucrătoare de la comunicarea acestuia, aceasta are posibilitatea de a
transmite ANAP o cerere de conciliere fără a fi necesară transmiterea prealabilă a scrisorii
de intenție, cu condiția ca avizul conform condiționat să nu conțina abateri de la legislația
în domeniul achizițiilor încadrate ca și aspecte de regularitate.

AC/EC are obiecții
referitoare la toate
constatările privind
aspectele de calitate
comunicate prin avizul
conform condiționat

2 zile lucrătoare de la
data comunicării
avizului conform
condiţionat
Condiție: avizul conform condiționat
să nu conțină abateri încadrate ca și
aspecte de regularitate

AC/EC poate transmite
o cerere de conciliere,
fără a fi necesară
transmiterea
prealabilă a scrisorii de
intenție

Termene de soluționare a cererilor de conciliere:
1. În cazul în care cererea de conciliere este inadmisibilă, fără a fi posibilă examinarea pe
fond, decizia de conciliere se emite in 2 zile lucrătoare.
Motivele pentru care o cerere de conciliere poate fi respinsă ca inadmisibilă:
a) nu a fost depusă în termenele prevăzute de lege;
b) intenția de conciliere nu a fost exprimată prin transmiterea scrisorii de intenție
conform prevederilor legale;
c) obiectul cererii de conciliere nu corespunde cu cel inclus în scrisoarea/scrisorile
de intenție, dacă este cazul;
d) nu conține toate informațiile prevăzute de modelul de cerere de conciliere;
e) obiectul concilierii nu vizează abateri legate de aspecte de calitate și/sau
măsurile de remediere dispuse.
2. În cazul în care cererea de conciliere este admisibilă și examinată pe fond, decizia de
conciliere se emite în:
a) 8 - 15 zile lucrătoare de la data primirii ultimelor informații suplimentare de
la autoritatea/entitatea contractantă, dacă acestea sunt solicitate de ANAP;
b) 10 - 20 de zile lucrătoare, dacă ANAP nu solicită informații suplimentare.
Nota:
În cazul în care, pentru soluționarea Cererii de conciliere, ANAP are nevoie de informații
suplimentare, în termen de 2 zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia, poate solicita
autoritații/entitații contractante o ședință de clarificare, care poate avea loc în maximum 3 zile
lucrătoare de la data transmiterii solicitării de către ANAP.
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Cererea de
conciliere este
inadmisibilă

ANAP emite
Decizia de
conciliere

2 zile lucrătoare

AC/EC
transmite
Cererea de
conciliere
2 zile
lucrătoare

ANAP poate
solicita AC/EC o
sedință de
clarificare

3 zile
lucrătoare

Sedința de
clarificare
ANAP-AC/EC

Cererea de
conciliere este
admisibilă
(examinare pe
fond)

10-20 zile
lucrătoare

ANAP emite
Decizia de
conciliere
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ANAP primește
informațiile de
la AC/EC

8-15 zile
lucrătoare

ANAP emite
Decizia de
conciliere

Modalitate de transmitere
Scrisoarea de intenție, respectiv cererea de conciliere se pot transmite
1. electronic la adresa de e-mail contact@anap.gov.ro
și/sau
2. prin poștă la adresa: Str. Foişorului nr. 2, sectorul 3, București, 031178,
a. (cu mențiunea că data transmiterii scrisorii de intenție/cererii de conciliere
va fi considerată data de transmitere a poștei).

Modele

1. Anexa nr. 1.3 la HG 419/2018

Cerere de conciliere

În atenţia preşedintelui ANAP

Subsemnatul,
Numele autorităţii contractante/entităţii: ...............................
Adresa autorităţii contractante/entităţii: ...............................
Persoană de contact, adresă de e-mail: ...................................
Reprezentant legal: ......................................................
În ceea ce priveşte avizul conform condiţionat nr. ............. din data .................., emis
de către Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice ca rezultat al activităţii controlului ex
ante asupra documentaţiei de atribuire/anunţului 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 şi măsurile de remediere corespunzătoare
acestora, solicitând emiterea unui aviz conform necondiţionat. Vă prezentăm în continuare
argumentele pentru păstrarea formei propuse de noi:
Motivele în fapt:

Motivele de drept:

Numele autorităţii contractante/entităţii ................................
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2. Anexa nr. 1.4 la HG 419/2018

Scrisoare de intenţie pentru conciliere

Subsemnatul,
Numele autorităţii contractante/entităţii: ...............................
Adresa autorităţii contractante/entităţii: ...............................
Persoană de contact, adresă de e-mail: ...................................
Reprezentant legal: ......................................................
În ceea ce priveşte avizul conform condiţionat nr. .............., emis de către Agenţia
Naţională pentru Achiziţii Publice ca rezultat al activităţii controlului ex ante asupra
documentaţiei de atribuire/anunţului de participare/solicitării de clarificări/procesuluiverbal de evaluare nr. ..........., vă aducem la cunoştinţă pe această cale că intenţionăm
să depunem cererea pentru conciliere cu privire la următoarele abateri identificate în cadrul
controlului ex ante şi remediile aferente acestora: ................................................
Numele autorităţii contractante/entităţii ................................
Numele
reprezentantului
........................................
Semnătura
reprezentantului
...........................

legal
legal

al
al

autorităţii

contractante/entităţii

autorităţii

contractante/entităţii
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