Lista de verificare pentru contractele de bunuri convenționale
Nesecret

Nr. Crt.

Punct de verificare

Regularitate
/Calitate

Legea nr.
98/2016

Legea nr.
99/2016

Calitate

Art. 154 –
art. 156
Lege;

Art. 164 –
art. 166
Lege;

Art. 20 H.G.

Art. 22 H.G.

Da/Nu

Comentarii

CAIETUL DE SARCINI
Bunuri Conventionale și Medicale
1.

Caietul de Sarcini furnizează informații
clare cu privire la:
- contextul viitorului contract,
- tipul de contract - stabilit pe baza
analizei obiectului principal (respectiv
în corelare cu scopul urmărit prin
implementarea contractului).
- tipul de contract corespunde codului
CPV principal.
- codurile CPV suplimentare/secundare
sunt relevante pentru activitățile
contractului.
- atribuțiile și responsabilitățile
Autorității
Contractante
în
implementarea contractului, inclusiv
preluarea riscurilor ce cad în sfera de
control a acesteia.

Art. 35
Lege; Art.
16(2) H.G.

Art.32 Lege;
Art. 17(2)
H.G.

a) Contextul viitorului contract
Obiectul contractului trebuie să fie formulat clar,
iar descrierea obiectului va reflecta conținutul
proiectului/contractului și va fi suficient de
sugestivă pentru ca operatorii economici să aibă
o înțelegere clară asupra a ceea ce implică
viitorul contract.
Obiectul contractului trebuie să fie adaptat
tipului de contract selectat. O situație
particulară o constituie contractele mixte, care
presupun atât livrarea de bunuri, cât și prestarea
de servicii sau execuția de lucrări.
Ex: Contractul de furnizare de produse de
panificație, produse lactate, fructe și legume
pentru elevi presupune si servicii de transport si
de depozitare, însă aceste servicii sunt accesorii,
iar tipul contractului va fi dat de obiectul
principal. În acest caz, contractul trebuie
considerat contract de achiziție produse.
- Contractul ce are ca obiect instalarea unui
sistem video intr-o incintă, iar pe lângă obiectul
principal,
reprezentat
de
furnizarea
echipamentelor/camerelor video, presupune si
executarea lucrărilor de instalare – va fi
considerat contract de furnizare;
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Nr. Crt.

Punct de verificare

Regularitate
/Calitate

Legea nr.
98/2016

Legea nr.
99/2016

Da/Nu

Comentarii

- contractul ce are ca obiect furnizarea de
containere tip garsoniera/apartament ce au ca
destinație asigurarea unor locuințe pentru
persoanele cu probleme sociale, deși, pe langă
furnizarea containerelor implică si execuția de
lucrări de instalare, alimentare cu energie
electrică este un contract de furnizare, iar
lucrările au caracter accesoriu.
b) Atribuții și responsabilități ale autorității
contractante – se vor preciza:
•Posturile/departamentele din cadrul autorității
contractante ce vor răspunde de managementul
contractului și de sarcinile specifice;
•Ce tip de activități / sprijin (ex. în termeni de
informații, validare, recepție etc.) va oferi
Autoritatea
Contractantă
pentru
fiecare
activitate din contract. (ex. în cazul materialelor
tipărite, asigurarea validării prin transmiterea
aprobării „bun de tipar” în ceea ce privește
conținutul grafic);
•Modul de comunicare (prin email, scrisori
oficiale, întâlniri de lucru etc.);
-Mecanismul
de
monitorizare
activităților/bunurilor livrate de furnizor.

a

c)În contextul atribuțiilor și responsabilităților
autoritații/entității contractante, se va urmări ca
aceasta sa preia anumite riscuri ce cad în sfera
acesteia de control (fie ca sunt specifice
autorității/entității sau ale unor terțe părți).
Astfel de riscuri se pot referi la:
a. dificultăți de colaborare și comunicare între
factorii interesați implicati (inclusiv personal
insuficient sau diferențe de înțelegere a
noțiunilor din caietul de sarcini);
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Nr. Crt.

Punct de verificare

Regularitate
/Calitate

Legea nr.
98/2016

Legea nr.
99/2016

Da/Nu

Comentarii

b. datele și informațiile necesare derulării
contractului,
comunicate
de
către
autoritatea/entitatea contractantă, nu sunt
suficiente
pentru
îndeplinirea
cerințelor
solicitate prin Caietul de Sarcini la nivelul de
calitate asteptat;
c. aparitia necesitatii de adăugare a unor
activități/ solicitări de informații noi, în funcție
de progresul activităților.
In
consecinta,
autoritatea/entitatea
contractanta isi asuma si actiunile de gestionare
aferente riscurilor identificate, precum:
- alocarea de personal instruit care sa raspunda
conform termenelor asumate prin caietul de
sarcini,
-asumarea responsabilitatii pe calitatea datelor
puse la dispozitie
- consecintele unor solicitari de modificare
facute
de
catre
autoritatea/entitatea
contractanta
AC trebuie să inițieze procedura de achiziție după
stabilirea aspectelor privind managementul
contractului (ex. identificarea coordonatorului
de proiect, procedurile de recepție și plată,
validarea serviciilor suplimentare prestate de
furnizor etc.) și a aranjamentelor logistice (ex.
locația livrării, spațiul de depozitare etc.).
2.

Caietul de Sarcini furnizează informații
clare cu privire la dispozitivele/
produsele care vor fi livrate de viitorul
furnizor , cu privire la:

Calitate
Art. 154 –
art. 156
Lege;

Art. 164 –
art. 166
Lege;

Art. 20 H.G.

Art. 22 H.G.

Cerințele de calitate pot fi definite în funcție
de:
Mărime (ex. hârtie format A3), dimensiune
Materiale/ compoziție: Caietul de sarcini poate
include referințe la materialele specifice sau să
solicite ca produsul să conțină, într-o anumită
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Nr. Crt.

Punct de verificare

- cerințele de calitate/performanță
asociate dispozitivelor/produselor ce
vor fi livrate în cadrul contractului.
- informații cu privire la ambalarea
produselor/dispozitivelor (dacă este
cazul)

Regularitate
/Calitate

Legea nr.
98/2016

Legea nr.
99/2016

Da/Nu

Comentarii

pondere, materiale/substanțe specifice (ex.
hârtie cu cel puțin 50% conținut reciclabil; pentru
prăjirea mâncării furnizorul trebuie să folosească
uleiul o singură dată; pâinea nu va avea o
pondere mai mare decât preparatele gătite în
masa/volumul meniului achiziționat; furnizorul
nu va utiliza alcool în pregătirea alimentelor
etc.).
De asemenea, prin intermediul Caietului de
sarcini se poate solicita ca anumite substanțe
periculoase să nu fie folosite. Pentru a evita pe
cât posibil introducerea unor cerințe restrictive,
care să indice un anumit produs / brand,
compoziția, concentrația sau pH-ul trebuie
exprimate pe intervale sau prin specificarea unui
prag minim (ex. min 10% substanță activă).
Cerințe de performanță (ex. să capseze cel
puțin 20 de pagini)
Culoare, după caz (ex. în cazul mobilierului)
Modalitatea de ambalare, după caz (ex.
ambalaj individual de plastic pentru plicurile de
ceai; lichidele vor fi livrate în sticle sigilate;
ambalajele alimentelor nu vor permite transferul
mirosului etc.)
Dimensiuni ale calității produselor(Garvin)
►Performanță: caracteristici de operare;
►Caracteristici: caracteristici de valoare
adăugată, elemente de service (garanții și
servicii post-vânzare);
►Fiabilitate: capacitatea de
performanță constantă în timp;

a

avea

o
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Punct de verificare

Regularitate
/Calitate

Legea nr.
98/2016

Legea nr.
99/2016

Da/Nu

Comentarii

►Durabilitatea: durata vieții unui produs (în
condiții de utilizare normală), fără deteriorări
sau defecțiuni;
►Conformitate: specificațiile și standardele
agreate sunt atinse
►Service: disponibilitatea suportului tehnic
►Estetică: cât de atrăgător este produsul pentru
simțurile utilizatorului;
►Calitatea percepută: percepții și aprecieri
subiective ale utilizatorilor
Conformitate –Specificații tehnice
Autoritatea contractantă detaliază cerințele
pentru produsul solicitat, un produs de „calitate”
fiind acela care este conform cu descrierea
furnizată de autoritatea contractantă
►Performanță –Specificații de performanță
Autoritatea contractantă descrie ce așteptări are
de la produs, în ceea ce privește funcționalitatea
acestuia și nivelul de performanță pe care
trebuie să îl atingă. Un produs de „calitate” este
unul care satisface aceste așteptări.
3.

Caietul de Sarcini furnizează informații
privind procesul de livrare:
- termenul/termenele de livrare, mijloc
de transport, etc.),

Calitate

Autoritatea contractantă trebuie să furnizeze
informații cu privire la:
- adresa de livrare
Art. 154 –
art. 156
Lege;

Art. 164 –
art. 166
Lege;

Art. 20 H.G.

Art. 22 H.G.

- termenul de livrare (in situația în care livrarea
se execută într-o singură tranșă). Dacă obiectul
contractului include o cantitate mare de
produse, iar livrarea se realizează într-o singură
tranșă, autoritatea contractantă va avea în
vedere asigurarea condițiilor de depozitare la
sediul autorității sau în alte locații identificate și
precizate în caietul de sarcini/contract.
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Nr. Crt.

Punct de verificare

- graficul/termenul de livrare este
corelat cu graficul/termenul de
recepție

iar
- termenii de livrare sunt în
conformitate cu INCOTERMS 2010 (și
orice versiuni ulterioare ai INCOTERMS,
dacă este cazul).

Regularitate
/Calitate

Legea nr.
98/2016

Legea nr.
99/2016

Da/Nu

Comentarii

- graficul de livrare (aplicabil în situația în care
furnizarea produselor se realizează etapizat/în
mai multe tranșe sau livrarea se face in mai multe
locații, în etape succesive) va include un termen
de livrare maximal (termen pana la care se va
finaliza livrarea integrală a cantității produselor
incluse in contract) și termenele intermediare
de livrare (ex: zilnic, săptămânal, lunar/pe
fiecare locație, după caz).
- persoana de contact la punctul de livrare
- instrucțiuni/condiții de transport (mijlocul de
transport preferat, condiții speciale, etc), dacă
este cazul
- În cazul contractelor al căror obiect se
adresează producătorilor, deoarece necesită
adaptarea
produselor/echipamentelor
la
cerințele autorității contractante, produse a
căror gamă este restrânsă și depășește de multe
ori cadrul european, sunt aplicabile clauzele de
livrare INCOTERMS. Prin conţinutul lor,
INCOTERMS constituie un ansamblu de reguli prin
care se determină drepturile şi obligaţiile părţilor
în contractul de vânzare internaţională.
I. Clauze aplicabile tuturor modalităţilor de
transport:
EXW Ex Works Marfa e pusă la dispoziţia
cumpărătorului la sediul vânzătorului
FCA Free Carrier Vânzătorul predă bunurile
primului cărăuş numit de cumpărător într-un loc
prestabilit.
CPT Carriage Paid To Carriage Transport plătit
până la
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Regularitate
/Calitate

Legea nr.
98/2016

Legea nr.
99/2016

Da/Nu

Comentarii

CIP and Insurance Paid Transport şi asigurare
plătite
DAT Delivered At Terminal Livrat la terminal
DAP Delivered At Place Livrat la locul convenit
DDP Delivered Duty Paid Livrat cu taxele plătite
4.

Receptia produselor se va efectua pe baza de
proces verbal semnat de Contractant si
Autoritatea Contractanta. Receptia produselor
se va realiza in mai multe etape, in functie de
progresul contractului, respectiv:

Calitate

Caietul de sarcini include un calendar
cu
termene
de
recepție
a
echipamentelor/
dispozitivelor/
produselor
livrate
în
cadrul
contractului.(în situatia in care livrarea
se face intr-o singura transa, se va
verifica termenul de recepție), iar
recepția nu este condiționată de
aprobarea de către un terț a
produselor/echipamentelor

-Receptia cantitativa se va realiza dupa livrarea
produselor in cantitatea solicitata la locatia
indicata de Autoritatea Contractanta
-Receptia calitativa se va realiza dupa instalare,
punere in functiune si testare a produselor și,
dupa caz, toate defectele au fost remediate.
Art. 154 –
art. 156
Lege;

Art. 164 –
art. 166
Lege;

Art. 20 H.G.

Art. 22 H.G.

Procesul verbal de receptie calitativa va include
unul din urmatoarele rezultate:
-

Acceptat

-

Acceptat cu observatii minore

-

Acceptat cu rezerve

-

Refuzat

Autoritatea Contractanta va stabili pentru
fiecare situatie criterii clare, care pot face
referire la numarul si tipul defectelor
identificate si timpul in care acestea trebuie
remediate. Exemplu:
-acceptarea fara observatii impune derularea
acceptantei fara identificarea vreunui defect,
-acceptarea cu observatii minore presupune
identificarea numai a unor defecte minore care
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Punct de verificare

Regularitate
/Calitate

Legea nr.
98/2016

Legea nr.
99/2016

Da/Nu

Comentarii

pot fi remediate intr-un termen bine specificat
(ex: 3 zile lucratoare).
-acceptarea cu rezerve ar putea presupune
remedierea defectelor observate in termenul
precizat.
-refuzarea are ca efect neacceptarea produselor
intrucat acestea nu functioneaza la parametrii
agreati
Refuzul poate presupune consecinte legale,
financiare sau de alta natura importante, atat
pentru Autiritatea Contractanta cat si pentru
Contract, motiv pentru care trebuie definite in
mod clar in documentatia de atribuire.
Refuzul poate avea ca si consecinta rezilierea
contractului si eventuale penalitati pentru
Contractant.
Refuzul poate presupune reluarea testelor de
acceptanta la o data ulterioara prestabilita in
care furnizorul poate remedia defectele astfel
incat produsul sa functioneze la parametrii
optimi.
5.

Caietul de Sarcini include cerințe clare
privind instalarea echipamentelor, dacă
este cazul.

6.

Regularitate

Art. 154 –
art. 156
Lege;

Art. 164 –
art. 166
Lege;

Art. 20 H.G.

Art. 22 H.G.

Calitate
Caietul de Sarcini include cerințe clare
privind instrucțiunile de depozitare și
utilizare, respectiv privind necesitatea
instruirii personalului cu privire la
modul de utilizare a echipamentelor,
dacă este cazul.

Art. 154 –
art. 156
Lege;

Art. 164 –
art. 166
Lege;

Art. 20 H.G.

Art. 22 H.G.

Autoritatea contractantă va descrie aspectele
tehnice pe care le implică instalarea
echipamentelor, obținerea unor autorizații, a
unor documente suplimentare, etc.
Dacă este cazul, autoritatea va solicita prezența
unui reprezentant al furnizorului la sediul
autorității în vederea instruirii personalului sau,
dupa caz, personalul se va deplasa la sediul
furnizorului în vederea instruirii. Se va preciza
numarul personalului ce va fi instruit și, după
caz,
atribuțiile
acestuia
în
utilizarea
echipamentelor/produselor dupa achiziție și
instalare, precum și în asigurarea condițiilor de
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Regularitate
/Calitate

Legea nr.
98/2016

Legea nr.
99/2016

Da/Nu
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depozitare
(specifice
echipamente).
7.

Calitate

Caietul de Sarcini include cerințe clare
privind garanția emisă și/sau stabilită
de producător/termen de valabilitate
(după caz).

pentru

anumite

Termenul de valabilitate impus de autoritatea
contractantă trebuie să fie proporțional cu
perioada necesară până la consumul produsului
ce face obiectul contractului.

Art. 154 –
art. 156
Lege;

Art. 164 –
art. 166
Lege;

Art. 20 H.G.

Art. 22 H.G.

Astfel, în situația unui acord cadru ce are ca
obiect furnizarea de produse alimentare (de ex.
conserve de carne, pentru care a oferit un
termen de valabilitate de 3 ani), iar autoritatea
contractantă atribuie contracte subsecvente
lunare, termenul de valabilitate ce impus prin
caietul de sarcini trebuie să fie proporțional cu
durata contractului subsecvent, la care se adaugă
o marjă de siguranță (ex. termen de valabilitate
cel putin 3-4 luni de la data livrării).
În același sens, perioada de valabilitate a
medicamentelor achiziționate prin utilizarea
acordului-cadru, va fi stabilită proporțional cu
durata contractului subsecvent. Se vor evita
utilizări de tipul ”Termenul de valabilitate al
medicamentelor va fi de 80% din perioada de
valabilitate acordată de producător”.

8.
Graficul
de
recepție
al
echipamentelor/dispozitivelor/
produselor este corelat cu graficul de
plăți (în situatia in care livrarea se face
intr-o singura transa, termenul de
recepție va fi corelat cu termenul de
plată).

Art. 154 –
art. 156
Lege;

Art. 164 –
art. 166
Lege;

Art. 20 H.G.

Art. 22 H.G.

Contractantul va emite factura pentru produsele
livrate. Fiecare factura va avea mentionat
numarul contractului, datele de emitere si de
scadenta ale facturii respective. Facturile vor fi
trimise in original la adresa specificata de
Autoritatea Contractanta.
Factura va fi emisa dupa semnarea de catre
Autoritatea Contractanta a procesului verbal de
receptie calitativa, dupa livrare, instalare si
punere in functiune. Procesul verbal de receptie
calitativa va insoti factura si reprezinta
elementul necesar realizarii platii, impreuna cu
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Regularitate
/Calitate

Legea nr.
98/2016

Legea nr.
99/2016

Da/Nu
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celelalte documente justificative prevazute mai
jos:

Calitate

1.

certificatul de calitate si garantie;

2.

declaratia de conformitate;

3.

avizul de expeditie a produsului;

4.

procesul verbal de receptie cantitativa;

[In functie de complexitatea, durata si/sau tipul
produselor achizitionate (ex. daca produsele
trebuie fabricate/particularizate), daca exista o
alta abordare in ce priveste plata catre
Contractant (ex. plati partiale in functie de
progresul activitatilor in fiecare contract, plati in
avans, etc.) Autoritatea Contractanta va
introduce informatii in mod corespunzator.]
Platile in favoarea Contractantului pentru
operatiunile cu titlul accesoriu care vor fi
efectuate in perioada post garantie (ex.
operatiuni de mentenanta corectiva, piese de
schimb, etc) avand ca referinta costul si
conditiile de plata agreate de parti in cadrul
contarctului.
Platile în favoarea Contractantului se vor efectua
in termen de [introduceti nr. de zile] de la data
emiterii facturii fiscale in original si a tuturor
documentelor justificative.
Personalul cheie (Secțiunea in cauza se va utiliza în funcție de complexitatea contractului si sectorul de activitate)
9.

Dacă se utilizează, alegerea tipului și a
numărului de personal cheie este
justificată prin corelarea cu activitățile
pe care aceștia le vor efectua în cadrul
contractului,
cu
dimensiunea/
cantitatea/ categoria de echipamente
complexe din cadrul contractului.

Calitate
Art. 154 –
art. 156
Lege;

Art. 164 –
art. 166
Lege;

Art. 20 H.G.

Art. 22 H.G.

Personalul cheie este solicitat in situația in care
se identifică și activități (servicii, lucrări) conexe
obiectului contractului (lucrări de instalare,
servicii de montaj, etc.), care necesită personal
specializat, cu expertiză în domeniu, ce deține
calificările și certificările necesare pentru a fi
abilitat să realizeze activitățile conexe.
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Nr. Crt.

10.

Punct de verificare

Regularitate
/Calitate

Legea nr.
98/2016

Legea nr.
99/2016

Cerințele impuse privind calificările
educaționale și/sau profesionale sunt
relevante pentru activitățile în care
membrii personalului vor fi implicați în
cadrul contractului, iar documentelesuport
necesare
demonstrării
îndeplinirii cerințelor sunt specificate și
sunt relevante și nerestrictive.

Calitate

Art. 154 –
art. 156
Lege;

Art. 164 –
art. 166
Lege;

Art. 20 H.G.

Art. 22 H.G.

Da/Nu

Comentarii

MODELUL DE PREVEDERI CONTRACTUALE
11.

AC precizează la nivelul documentației
de atribuire si in contract clauze cu
privire la:

a) Modelul de prevederi contractuale conține:
definiția termenilor utilizați în diferitele
secțiuni ale documentului;
- părțile contractuale
aferente
(Autoritatea
Contractorul);

- modul de realizare a modificărilor
contractuale în perioada de execuție
acestuia.
- aplicarea de penalități clare ambelor
părți contractante, comparabile din
punct de vedere al sancțiunilor, atât ca
prag valoric cât și ca mod de calcul.

Art. 9(3) c) și
d) H.G.;
Art. 20(1) c) și
Regularitate

(2)
H.G.;

- riscurile juridice și măsurile de
gestionare ale acestora

Art. 221 lit
a)

Art. 9(4) c) și
d) H.G.;
Art. 22(1) c) și
(2)
H.G.

și

responsabilitățile
Contractantă
și

- include elementele specifice ale viitorului
contract, așa cum sunt prezentate în caietul de
sarcini (ex. cantități, cerințe de calitate, locația
și condițiile de livrare etc.), nu este generic;
- prevederi clare referitoare la drepturile și
obligațiile furnizorului;
- prevederi clare referitoare la drepturile și
obligațiile Autorității Contractante (în special
privind recepția și plata);
- prevederi privind situații neprevăzute (forță
majoră) și drepturile conexe ale părților;
- prevederi referitoare la condițiile și procesul de
modificare a contractului;
- prevederi privind suspendarea contractului,
precum și privind consecințele și obligațiile
aferente părților;
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Punct de verificare

Regularitate
/Calitate

Legea nr.
98/2016

Legea nr.
99/2016

Da/Nu

Comentarii

- în cazul opțiunii de modificare a prețului,
include o clauză în acest sens;
- prevederi referitoare la aplicarea de penalități
pentru ambele părți ale contractului;
- prevederile obligatorii și cele neobligatorii;
- în cazul opțiunii de suplimentare a contractului,
contractul va include o clauză în acest sens;
b) Riscuri juridice: se referă la aspecte precum:
- apariția unor situații de forță majoră,
-falimentul/insolvența uneia dintre părți,
modificările legislative. Contractul trebuie să
includă mecanismele de gestionare a acestor
riscuri.
12.

Contractul prevede dreptul denunțării
unilaterale a contractului de către
Autoritatea Contractantă în cazul unor
decizii ale Curții Europene de Justiție
sau în cazul în care furnizorul se
regăsește într-una dintre situațiile de
excludere.

Regularitate

Art. 223
Lege

Art. 244 Lege

CRITERII DE ATRIBUIRE:
PRETUL CEL MAI SCAZUT
13.

Regularitate
Criteriul de atribuire pretul cel mai
scazut nu este utilizat in situatia in
care valoarea estimata a contractului/
contractului subsecvent depaseste
pragurile prevazute de legislatie.

Art.187
alin.(31) din
Lege

Art.209
alin.(31) din
Lege

Pentru a stabili dacă este posibilă aplicarea
criteriului prețul cel mai scăzut, consultați și
Notificarea ANAP cu privire la modul de stabilire
a criteriului de atribuire în cazul procedurilor de
atribuire pe loturi și în cazul procedurilor de
atribuire ce presupun încheierea unor acorduricadru, publicată în data de 11 iunie 2018 pe
adresa anap.gov.ro/web/notificare-cu-privirela-modul-de-stabilire-a-criteriului-de-atribuirein-cazul-procedurilor-de-atribuire-pe-loturi-si-
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Nr. Crt.

Punct de verificare

Regularitate
/Calitate

Legea nr.
98/2016

Legea nr.
99/2016

Da/Nu

Comentarii

in-cazul-procedurilor-de-atribuire-ce-presupunincheierea-unor-acorduri-cadru/
CEL MAI BUN RAPORT CALITATE – PREȚ / CALITATE -COST
14.

Calitate

Factorii de evaluare fie sunt asociați
cerinței/cerințelor minime obligatorii
din caietul de sarcini (extinzându-le pe
acestea), fie au un impact semnificativ
asupra calității implementării
contractului (atunci când nu sunt
prevăzute cerințe minime) și reflectă
avantaje economice/ financiare.

Art. 187(4) (5) Lege;
Art. 188
Lege;
Art. 32(8)
H.G.

15.

Factorii de evaluare sunt obiectivi și
măsurabili, iar formularea lor este
clară.

Regularitate

16.

Ponderile propuse pentru factorii de
evaluare nu conduc la distorsionarea
rezultatului procedurii.

Regularitate

Art. 209(4) (5) Lege; Art.
210 Lege;
Art. 38(8)
H.G.

Art. 32(6)
H.G.

Art. 38(6)
H.G.

Art. 32 (1) (2) H.G.;

Art. 209(4) (5) Lege; Art.
210 Lege;

Ponderea acordată componentei financiare va fi
mai mare față de ponderea acordată
componentei tehnice, autoritatea/entitatea
contractantă
urmând
să
dimensioneze/pondereze avantajele pe care
intenționează să le obțină prin punctarea
componentei tehnice, prin raportare la nivelul de
performanță aferent categoriei de produse
(stabilită prin raportare la standardele de
industrie care stau la baza clasificării pe niveluri
de calitate a produselor similare din punct de
vedere al utilizării – benchmarking de produs)
care a fost avută în vedere la stabilirea bugetului
alocat contractului.
În acest context, autoritatea contractantă
trebuie să aibă în vedere faptul că prin
supraponderarea componentei tehnice riscă să
obțină oferte cu performanțe calitative care
depășesc necesitățile sale, consecințele fiind fie
cheltuirea ineficientă a fondurilor, deoarece
plătește mai mult pentru caracteristici tehnice
superioare de care nu are nevoie, fie faptul că va
trebui să respingă ofertele care prezintă
respectivele caracterstici, deoarece depășesc
valoarea estimată și fondurile ce pot fi
disponibilizate contractului.

A se vedea observațiile de la întrebare nr. 14.
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Nr. Crt.

17.

18.

Punct de verificare

Se furnizează o metodologie obiectivă
de punctare a factorilor de evaluare.
Sunt specificate criterii suplimentare
pentru diferențierea între doi sau mai
mulți ofertanți cu același punctaj.

Regularitate
/Calitate

Calitate

Legea nr.
98/2016

Legea nr.
99/2016

Art. 190
Lege

Art. 38(8)
H.G.

Art. 187(4) (5)

Art. 209(4) (5) Lege

Da/Nu

Comentarii

Lege
Calitate

MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE
19.

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.

20.

Conținutul solicitat pentru propunerile
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”).

Calitate

Art. 154
Lege; Art.
20(2) și (3)
H.G.

Art. 164
Lege; Art.
22(2) și (3)
H.G.

Regularitate

Art. 154
Lege; Art.
20(2) și (3)
H.G.

Art. 164
Lege; Art.
22(2) și (3)
H.G.

Regularitate

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
21.

22.

Sunt specificate formularele care
trebuie completate de către ofertanți
în vederea depunerii propunerii
financiare.
Nu există prevederi care să limiteze
valoarea diferitelor elemente ale
propunerilor financiare prin invocarea
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Nr. Crt.

Punct de verificare

limitării liniilor
proiectului.
23.

bugetare

Regularitate
/Calitate

Legea nr.
98/2016

Legea nr.
99/2016

Da/Nu

Comentarii

alocate

Formularele permit ofertantului să
specifice prețuri distincte pentru
diferite categorii de produse/bunuri.

Regularitate

MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI
24.

În cazul procedurilor desfășurate prin
mijloace electronice, se specifică
faptul că se acceptă numai oferte
transmise prin intermediul SEAP.

Regularitate

Art. 154
Lege; Art.
20 (2) și (3)
H.G.

Art. 65(1)
G.D;
Art. 74(1);
Art. 109 H.G.

ACORD-CADRU
25.

Calitate
Produsele care fac obiectul acorduluicadru au o natură repetitivă.

26.

27.

28.

Obiectul acordului-cadru nu permite
încheierea unor categorii diferite de
contracte subsecvente din punct de
vedere al tipului sau naturii acestora.

Calitate

Dacă durata acordului-cadru depășește
4 ani în cazul achizițiilor publice,
respectiv 8 ani în cazul achizițiilor
sectoriale, această durată este
justificată.

Calitate

Este menționată valoarea estimată a
celui mai mare contract subsecvent
care se estimează că va fi încheiat.

Regularitate

Art. 107(1)
H.G.

Art. 113(1)
H.G.

Art 107(2)
c) H.G.

Art 113(2) c)
H.G.

Art. 115(1)
Lege

Art. 128(1)
Lege

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

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

În vederea stabilirii oportunității alegerii
modalității de atribuire acord-cadru, consultați
Notificarea ANAP din 10 octombrie 2018 cu
privire la utilizarea acordului–cadru, disponibilă
la adresa anap.gov.ro/web/notificare-cuprivire-la-utilizarea-acordului-cadru/
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Nr. Crt.

Punct de verificare

Regularitate
/Calitate

Legea nr.
98/2016

Legea nr.
99/2016

Sunt specificate cantitățile minime și
maxime estimate pe durata întregului
acord-cadru.

Regularitate

Art. 20 (8)
f)

Art. 22 (8) f)

30.

Sunt specificate cantitățile minime și
maxime care ar putea face obiectul
unui singur contract subsecvent.

Regularitate

31.

Definirea cantităților permite
ofertanților să depună propuneri
financiare bazate pe prețurile unitare.

Calitate

32.

Este specificată frecvența de atribuire
a contractelor subsecvente.

Regularitate

29.

Da/Nu

Comentarii

H.G.

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

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

Art. 109(1)
b) H.G.

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

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

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

PENTRU ACORDUL-CADRU CARE VA FI ÎNCHEIAT CU MAI MULȚI OPERATORI ECONOMICI:
33.

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.

34.

În cazul opțiunii de a încheia
contractul subsecvent cu reluarea
competiției, sunt specificate condițiile
pentru încheierea de contracte
subsecvente și reluarea competiției.

Regularitate

Art. 20 (8)
e) H.G.;

Art. 22 (8) e)
H.G.;

Art. 109(2)
H.G.

Art. 115(2)
H.G.

În cazul opțiunii de a încheia
contractul subsecvent parțial fără
reluarea competiției și parțial cu
reluarea competiției, sunt specificate
condițiile obiective pentru a stabili
care dintre servicii vor fi achiziționate
direct si care după reluarea
competiției

Calitate

Decizia de a nu împărți obiectul
contractului în loturi este justificată.

Calitate

35.

Art. 20 (8)
e) H.G.;
Art. 109(2)
H.G.;
Art. 118(3)
Lege

Art. 22 (8) e)
H.G.;
Art. 115(2)
H.G.

LOTURI
36.

Art. 141 (3)
Lege

n.a.
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Nr. Crt.

Punct de verificare

Regularitate
/Calitate

Legea nr.
98/2016

Legea nr.
99/2016

Art.

Art. 150(1)
Lege

Da/Nu

Comentarii

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE CONTRACTUL ESTE ÎMPĂRȚIT ÎN LOTURI
37.

Contractele care vor fi atribuite nu
sunt de categorii diferite (ex. un
contract de achiziție de produse și un
contract de servicii).

Regularitate

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
furnizarea de produse.

Calitate

Decizia de a limita posibilitatea de a
depune oferte pentru un lot sau pentru
toate loturile este justificată.

Calitate

40.

Opțiunea de a depune oferte pentru
mai multe loturi sau pentru toate
loturile, limitând numărul de loturi
care ar putea fi atribuite unui singur
ofertant, este justificată.

41.

38.

39.

42.

141(1) Lege

Art.
141(2) Lege

Art.

Art. 150(2)
Lege

141(4) Lege

Art. 150(4)
Lege

Calitate

Art.141(5)
Lege

Art. 150(4)
Lege

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, numărul maxim de
loturi ce pot fi atribuite unui singur
ofertant este specificat.

Regularitate

Art.

Art. 150(5)
Lege

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 care vor fi
atribuite unui ofertant, atunci când

Calitate

141(6) Lege

Art.
141(7) Lege

Art. 150(6)
Lege
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Nr. Crt.

Punct de verificare

Regularitate
/Calitate

Legea nr.
98/2016

Legea nr.
99/2016

Regularitate

Art.

Art. 150(7)
Lege

Da/Nu

Comentarii

aplicarea criteriului de atribuire
rezultă în atribuirea către un singur
ofertant a mai multe loturi decât
numărul maxim specificat.
43.

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.

141(8) Lege

CANTITATEA TOTALA SAU DOMENIUL
44.

Valoarea estimată a contractului (care
include toate opțiunile pentru
suplimentare) este justificată de
Autoritatea Contractantă (prin
furnizarea de informații cu privire la
prețurile-sursă, calculele) într-o
manieră relevantă și coerentă și care
este consistentă cu restul
documentației de atribuire.

Calitate

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

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

45.

Valoarea estimată reprezintă valoarea
totală a viitorului contract, fără TVA.

Regularitate

Art. 9(1)

Art. 14(1)

Lege

Lege

OPTIUNI DE SUPLIMENTARE/REDUCERE se verifica atat in fisa de date (instructiuni pt ofertanti), cat si in contract
46.

Regularitate
Valoarea estimată este exprimată
printr-un interval (sunt specificate
valorile minime și maxime).

47.

Optiunea de suplimentare este
justificata prin natura contractului
fiind prezentate tipurile de produse si
valorile aferente; suplimentarea poate
fi făcută numai prin mărirea

Art.221
alin. (1)
lit.a) din
Legea
nr.98/2016

Calitate
Art.221
alin. (1)
lit.a) din

Art.236 din
Lege

Art.236 din
Lege
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Nr. Crt.

Punct de verificare

Regularitate
/Calitate

cantităților (numărul / volumul
cantitatilor de produse) sau creșterea
duratei/frecvența livrărilor.
48.

Condițiile și prevederile legale
aplicabile sunt menționate, respectiv
art. 221 alin (1) lit.a) din Legea
nr.98/2016, 165 din HG 395/2016 /
art. 160 din HG 394/2016 sau art.
104(8) din Lege Nr. 98/2016 / art.
117(1)f din Lege 99/2016.

49.

Legea nr.
98/2016

Legea nr.
99/2016

Da/Nu

Comentarii

Legea
nr.98/2016
Regularitate

Art.221
alin. (1)
lit.a) din
Legea
nr.98/2016

Art.236 din
Lege

Regularitate

Art.165
alin.(1) din
HG
nr.395/2016
, cu
modificările
și
completăril
e
ulterioare.

Art.160
alin.(1) din
HG
nr.394/2016,
cu
modificările
și
completările
ulterioare.

Optiunea de suplimentare referitoare
la produsele cu caracter de
regularitate, respectiv de prelungire
cu 4 luni, este prezentată atât la nivel
de documentație de atribuire, cât și ca
prevedere contractuală

AJUSTAREA PRETULUI se verifica atat in fisa de date (instructiuni pt ofertanti), cat si in contract
50.

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
alin. (6) din
HG
nr.395/2016

Art. 158 din
HG
nr.394/2016,
cu
modificările
și
completările
ulterioare.

Regularitate

Art. 35 (3)
a) HG
nr.395/2016

Art. 41 (3)
lit.a) din HG
nr.394/2016

GARANTIA DE PARTICIPARE
51.

Garanția de participare solicitată este
în conformitate cu legislația în
vigoare.
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Nr. Crt.

52.

Punct de verificare

Regularitate
/Calitate

Perioada de valabilitate a garanției de
participare este corelată cu perioada
de valabilitate a ofertelor.

Regularitate

Legea nr.
98/2016

Legea nr.
99/2016

Art. 35 (3)
b) H.G.

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

Art. 39(2)
H.G.

Art. 45(2)
H.G.

Art. 39(4)
H.G.

Art. 45(4)
H.G.

Art. 39(4)
H.G.

Art. 45(4)
H.G.

Da/Nu

Comentarii

GARANTIA DE BUNA EXECUTIE
53.

Dacă garanția de bună execuție este
obligatorie, atunci ea este solicitată.

Regularitate

54.

Cuantumul garanției de bună execuție
este de maximum 10% din valoarea
contractului fără TVA.

Regularitate

55.

În cazul acordurilor-cadru, cuantumul
garanției de bună execuție nu
depășește 10% din valoarea
contractelor subsecvente fără TVA.

Regularitate

CONDITII DE PARTICIPARE
SITUATII DE EXCLUDERE
56.

57.

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.
Situațiile de excludere se aplică
tuturor operatorilor economici –
ofertanți/terți
susținători/subcontractori.

Regularitate

Regularitate

Art. 164
Lege; Art.
165 Lege;
Art. 167
Lege
Art. 170
Lege;

Art. 177
Lege;
Art. 178
Lege;
Art. 180 Lege
Art. 183
Lege;

Art. 183
Lege

Art. 197 Lege

Art.

Art.

63(1) Lege

76 (1) Lege

CONFLICTUL DE INTERESE
58.

Sunt specificate persoanele care au
deținut funcții de decizie în cadrul
Autorității Contractante.

Regularitate

CAPACITATEA DE EXERCITARE A ACTIVITĂȚII PROFESIONALE
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Nr. Crt.

59.

Punct de verificare

Regularitate
/Calitate

Legea nr.
98/2016

Legea nr.
99/2016

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(1)
Lege

Art. 186(1)
Lege

Regularitate

Art. 172(5)
Lege; Art.

Art. 185(5)
Lege; Art.

31(1) H.G.;

37(1) H.G.;

Art. 2 (2) c)
Lege

Art. 2 (2) c)
Lege

60.
Cerința nu este restrictivă, în sensul că
nu se face referire la coduri CAEN sau
CPV, iar principiul recunoașterii
reciproce este respectat.
61.

62.

Orice autorizație specifică solicitată de
la operatorii economici este corelată cu
obiectul principal al contractului și
relevantă în raport cu acesta, iar
reglementările ce impun deținerea
autorizației în cauză sunt menționate.
Cerința
nu
este
restrictivă,
respectându-se principiul recunoașterii
reciproce.

Regularitate

Regularitate

Art.154
Art.173
alin. (2) din
Lege

Art. 164
Lege;
Art. 186 (2)
Lege

Art.2 alin.
(2) lit.c)

Art.2 alin.
(2) lit.c)

Art.156 din
Lege

Art.164 din
Lege

Art. 177(1)
c) Lege

Art. 190(1) c)
Lege

Art. 175(2)
a) Lege

Art. 188(2) a)
Lege

Da/Nu

Comentarii

SITUATIA ECONOMICĂ ȘI FINANCIARĂ
CIFRA DE AFACERI
63.

Nivelul minim al cifrei de afaceri este
solicitat cel mult pe ultimii trei ani
financiari anteriori.

Regularitate

64.

Nivelul minim al cifrei de afaceri este
raportat, de regulă, la valoarea

Regularitate
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Nr. Crt.

Punct de verificare

Regularitate
/Calitate

Legea nr.
98/2016

Legea nr.
99/2016

Art. 188(3) și
(4) Lege

Da/Nu

Comentarii

estimată a contractului, fără eventuale
suplimentări.
65.

Nivelul minim al cifrei de afaceri
solicitate este proportional in raport
cu ceea ce urmeaza a fi livrat si, in
situatia in care depăseste dublul valorii
estimate a contractului, sunt
prezentate și argumentate
circumstanțele excepționale care
justifică plafonul stabilit.

Calitate

Art. 175(3)
și (4) Lege

66.

Nivelul minim al cifrei de afaceri în
domeniul asociat obiectului
contractului nu depășește valoarea
estimată a contractului de achiziție
publică.

Regularitate

Art. 175(2)
a) Lege;

Atunci când nivelul minim al cifrei de
afaceri în domeniul asociat obiectului
contractului depășește valoarea
estimată a contractului de achiziție
publică, sunt prezentate și
argumentate circumstanțele
excepționale care justifică plafonul
stabilit.

Calitate

În cazul acordului cadru, nivelul minim
solicitat pentru cifra de afaceri 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.

Calitate

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

Calitate

67.

68.

69.

Art. 172(5)
Lege;

Art. 175(2)
a) Lege;
Art. 172(5)
Lege;

Art. 175(2)
a) Lege;

Art. 188(2) a)
Lege

Art. 188(3) și
(4) Lege

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

Art. 107(2)
f) H.G.

Art. 176(1)
Lege

Art. 189(1)
Lege
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Nr. Crt.

Punct de verificare

Regularitate
/Calitate

Legea nr.
98/2016

Legea nr.
99/2016

Da/Nu

Comentarii

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.
70.

În cazul contractelor împărțite pe
loturi, nivelul minim solicitat pentru
cifra de afaceri este raportat la
valoarea estimată a fiecărui lot.

Regularitate

Art. 180(1)
Lege

Art. 193(1)
Lege

71.

În cazul contractelor împărțite pe
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 cumulată a grupului de loturi.

Regularitate

Art. 180(2)
Lege

Art. 193(1)
Lege

72.

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 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.

Calitate

Art. 175(2)
b) Lege;

Art. 188(2) b)
Lege;

Art. 172(5)
Lege; Art.

Art. 185(5)
Lege; Art.

31(1) H.G.

37(1) H.G.

FLUX DE NUMERAR
73.

Dacă este utilizat, criteriul este
justificat prin natura și obiectul
contractului.

Page 23 of 33

Nr. Crt.

74.

Punct de verificare

Atunci când se utilizează, nivelul
minim solicitat (din punct de vedere al
duratei și valorii) este corelat cu
execuția contractului, calendarul de
plăti si valoarea estimata a
contractului.

Regularitate
/Calitate

Legea nr.
98/2016

Legea nr.
99/2016

Calitate

Art. 175(2)
b) Lege;

Art. 188(2) b)
Lege;

Art. 172(5)
Lege; Art.

Art. 185(5)
Lege; Art.

31(1) și (2)
H.G.

37(1) și (2)
H.G.

75.

În cazul acordului cadru, nivelul minim
solicitat (din punct de vedere al
duratei și valorii) este corelat cu
execuția contractului subsecvent,
calendarul de plăti si valoarea
estimată a contractului subsecvent
care se anticipează ca va fi atribuit
cel mai des.

Calitate

Art. 107(2)
f) H.G.

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

76.

În cazul contractelor împărțite pe
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

77.

Cerința privind nivelul minim al
fluxului 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 contrat 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.

Da/Nu

Comentarii

ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ PROFESIONALĂ (daca este cazul)
78.

Calitate
Dacă este utilizat, criteriul este
justificat prin natura contractului și
profesiile implicate în executarea
acestuia.

Art. 175(2)
c) Lege;

Art. 188(2) c)
Lege;

Art. 172(5)
Lege; Art.

Art. 185(5)
Lege; Art.

31(1) H.G.

37(1) H.G.
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79.

80.

Punct de verificare

Regularitate
/Calitate

Legea nr.
98/2016

Legea nr.
99/2016

Dacă criteriul este utilizat, valoarea
solicitată pentru polița de asigurare de
răspundere civilă profesională se
raportează la consecințele economice
ale neîndeplinirii/ îndeplinirii
necorespunzătoare a obligațiilor
contractuale.

Calitate

Art. 175(2)
c) Lege;

Art. 188(2) c)
Lege;

Art. 172(5)
Lege; Art.

Art. 185(5)
Lege; Art.

31(1) și (2)
H.G.

37(1) și (2)
H.G.

Dacă este utilizată, cerința privind
polița de asigurare de răspundere
civilă profesională 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 contrat al
fiecărui membru al asocierii în parte.

Regularitate

Art. 54(3) și
(5) Lege;
Art. 31(3)
H.G.

Art. 188(2) b)
Lege;

Da/Nu

Comentarii

Art. 185(5)
Lege; Art.
37(1) H.G.

LICHIDITATE
81.

Calitate
Dacă este utilizat, criteriul este
justificat prin natura contractului și
obiectul contractului și condițiile de
plată.

82.

83.

Dacă se utilizează acest criteriu,
nivelul minim solicitat este corelat cu
riscul de neexecutare a contractului.

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

Calitate

Regularitate

Art. 175(2)
b) Lege;

Art. 188(2) b)
Lege;

Art. 172(5)
Lege; Art.

Art. 185(5)
Lege; Art.

31(1) H.G.

37(1) H.G.

Art. 175(2)
b) Lege;

Art. 188(2) c)
Lege;

Art. 172(5)
Lege; Art.

Art. 185(5)
Lege; Art.

31(1) și (2)
H.G.

37(1) și (2)
H.G.

Art. 54(3) și
(5) Lege;
Art. 31(3)
H.G.

Art. 67(3) și
(5) Lege; Art.
37(3) H.G.
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Punct de verificare

Regularitate
/Calitate

Legea nr.
98/2016

Legea nr.
99/2016

Regularitate

Art. 179 b)
Lege;

Art. 192 b)
Lege;

Art. 172(5)
Lege; Art.

Art. 185(5)
Lege; Art.

31(1) H.G.

37(1) H.G.

Art. 179 b)
Lege; Art.
172(5) Lege;
Art.

Art. 192 b)
Lege;
Art. 185(5)
Lege; Art.

31(1) H.G.

37(1) H.G.

Art. 179 b)
Lege;

Art. 192 b)
Lege;

Art. 172(5)
Lege; Art.

Art. 185(5)
Lege; Art.

31(1) H.G.

37(1) H.G.

Art. 179 b)
Lege;

Art. 192 b)
Lege;

Art. 172(5)
Lege; Art.

Art. 185(5)
Lege; Art.

31(1) H.G.

37(1) H.G.

Da/Nu

Comentarii

se întâmplă, nivelul solicitat este
proporțional cu gradul de implicare în
contrat al fiecărui membru al asocierii
în parte.
CAPACITATEA TEHNICA SI PROFESIONALA:
EXPERIENTA SIMILARA
84.
Cerința nu limitează participarea
operatorilor economici prin impunerea
unei experiențe identice.
85.

86.

87.

Cerința nu limitează participarea
operatorilor economici prin impunerea
obligației de a demonstra experiență
similară printr-un singur contract
pentru toate activitățile contractului,
inclusiv pentru activități secundare.

Regularitate

Cerința nu limitează participarea
operatorilor economici prin impunerea
obligației de a demonstra cumulativ,
prin intermediul unui singur contract,
experiența similară definită prin
prisma unei combinații de mai mulți
factori (valoare, categorii de activități,
resurse utilizate, rezultate, metode,
grup-țintă).

Calitate

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 corespunzător.

Calitate
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Punct de verificare

88.

Regularitate
/Calitate

Legea nr.
98/2016

Legea nr.
99/2016

Calitate

Art. 179 b)
Lege;

Art. 192 b)
Lege;

Art. 172(5)
Lege; Art.

Art. 185(5)
Lege; Art.

31(1) H.G.

37(1) H.G.

Art. 179 b)
Lege; Art.
172(5) Lege;
Art.

Art. 192 b)
Lege;

Nivelul minim impus nu depășește
valoarea / cantitatea estimată a
contractului care va fi atribuit.
89.

Cerința ca experiența similară să fi
fost dobândită într-o perioadă ce
acoperă cel mult ultimii trei ani,
calculați retroactiv de la data-limită a
depunerii ofertelor este adecvată
specificului pieței de profil aferentă
obiectului contractului. Dacă prin
cerință se permite ca experiența
similară să fi fost dobândită într-o
perioadă ce acoperă mai mult de trei
ani, această abordare este justificată
prin nivelul concurenței pe piața de
profil aferentă.

Calitate

90.

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.

Calitate

Art. 107(2)
f) H.G.

Art. 107(2) f)
H.G.

91.

În cazul contractelor împărțite pe
loturi, nivelul minim solicitat pentru
experiența similară este raportat la
valoarea estimată a fiecărui lot.

Regularitate

Art. 180(1)
Lege

Art. 193(1)
Lege

92.

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

Regularitate

Art. 54(3) și
(5) Lege;
Art. 31(3)
H.G.

Art. 192 c)
Lege;

31(1) H.G.

Da/Nu

Comentarii

Art. 185(5)
Lege; Art.
37(1) H.G.

Art. 185(5)
Lege; Art.
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Punct de verificare

Regularitate
/Calitate

Legea nr.
98/2016

gradul de implicare în contract al
fiecărui membru al asocierii în parte.

Legea nr.
99/2016

Da/Nu

Comentarii

37(1) H.G.

MĂSURI DE MANAGEMENT DE MEDIU
93.

94.

Cerința
este
formulată
clar,
prezentând-se informații cu privire la
documentele care trebuie prezentate
de către ofertant.

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. 192 h)
Lege;

Art. 179 h)
Lege; Art.
172(5) Lege;
Art.

Art. 185(5)
Lege; Art.

31(1) H.G.

37(1) H.G.

Art. 54(3) și
(5) Lege;
Art. 31(3)
H.G.

Art. 67(3) și
(5) Lege; Art.
37(3) H.G.

Regularitate

VERIFICAREA CAPACITĂȚII TEHNICE ȘI MĂSURI PENTRU ASIGURAREA CALITĂȚII
95.

96.

Dacă este utilizată, cerința este
justificată de activitățile contractului
și nu conduce la impunerea ca
echipamentele/utilajele/instalațiile să
fie în dotarea proprie a ofertanților,
asigurându-se posibilități alternative
prin care se poate demonstra accesul
la acestea (ex. închiriere)
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.

Calitate

Regularitate

Art. 192 d)
Lege;

Art. 179 d)
și j) Lege
Art. 172 (5)
Lege; Art.

Art. 185 (5)
Lege; Art.

31 (1) H.G.

37 (1) H.G.

Art. 54(3) și
(5) Lege;
Art. 31 (3)
H.G.

Art. 67 (3) și
(5) Lege; Art.
37 (3) H.G.

SUBCONTRACTARE
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97.

Punct de verificare

Regularitate
/Calitate

Legea nr.
98/2016

Legea nr.
99/2016

Nu se impune limitarea subcontractării
la un anumit procent cu excepția
cazurilor identificate în art.186 din
Legea 98/2016 sau art. 200 din legea
99/2016.

Regularitate

Art. 55 (1)
Lege

Art. 68 (1)
Lege

Da/Nu

Comentarii

Art.186 din
Lege

SISTEME DE ASIGURARE A CALITĂȚII
98.

99.

Atunci când este utilizată, cerința se
justifică, în sensul în care rezultatul
furnizării este influențat de
respectarea de către furnizor a
anumitor standarde de asigurare a
calității.

Calitate

Dacă este utilizată, cerința este
formulată clar și este corelată cu
activitatea/activitățile principale ce
fac obiectul contractului.

Calitate

Art. 200
Lege;
Art. 172(5)
Lege

Art. 195
Lege; Art.
185(5) Lege;

Art. 200
Lege;

Art. 195
Lege;

Art. 154
Lege;

Art. 164
Lege;

Art. 20(2)
H.G. Art.
172(5) Lege

Art. 22(2)
H.G. Art.
185(5) Lege

Art. 200
Lege;

Art. 195
Lege;

Art. 172(5)
Lege

Art. 185(5)
Lege

Art. 200
Lege;

Art. 195
Lege;

Art. 154
Lege;

Art. 164
Lege;

STANDARDE DE MANAGEMENT DE MEDIU
100.

101.

Dacă este utilizat, criteriul este
justificat, în sensul că activitățile
derulate în cadrul contractului au
impact din perspectiva protecției
mediului.

Calitate

Dacă este utilizată, cerința este
formulată clar și este corelată cu
activitatea/activitățile principale ce
fac obiectul contractului.

Calitate
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102.

Punct de verificare

Regularitate
/Calitate

Legea nr.
98/2016

Legea nr.
99/2016

Art. 20(2)
H.G. Art.
172(5) Lege

Art. 22(2)
H.G. Art.
185(5) Lege

Art. 200
Lege;

Art. 195
Lege;

Art. 172(5)
Lege

Art. 185(5)
Lege

Dacă este utilizată, cerința nu face
referire strictă la un anumit cod CPV
sau CAEN.

Regularitate

103.

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

104.

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.

Da/Nu

Comentarii

DOVADA NEÎNCADRĂRII ÎN SITUAȚIILE DE EXCLUDERE ȘI A ÎNDEPLINIRII CERINȚELOR DE CALIFICARE
105.

106.

107.

Documentele-suport pe care operatorii
economici trebuie să le prezinte sunt
precizate clar.

Regularitate

Documentele-suport solicitate
urmăresc principiul recunoașterii
reciproce și sunt relevante și
nerestrictive.

Regularitate

Se specifică necesitatea prezentării
DUAE ca primă dovadă a neîncadrării în
situațiile de excludere și a îndeplinirii
cerințelor de capacitate.

Regularitate

Art. 154
Lege;

Art. 164
Lege;

Art. 20(2)
H.G.

Art. 22(2)
H.G.

Art. 2(2) c)
Lege;

Art. 2(2) c)
Lege;

Art. 172(5)
Lege

Art. 185(5)
Lege

Art. 193
Lege

Art. 202 Lege
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108.

Punct de verificare

Informațiile pe care operatorii
economici trebuie să le prezinte în
cadrul DUAE sunt precizate clar.

Regularitate
/Calitate

Legea nr.
98/2016

Legea nr.
99/2016

Regularitate

Art, 154
Lege;

Art. 164
Lege;

Art. 20 (2)
și (3) H.G.

Art. 22 (2) și
(3) H.G.

109.

Se specifică necesitatea prezentării de
documente-suport actualizate/la zi
doar în cazul ofertantului clasat pe
primul loc,/nr operatorilor economici
cu care se intentioneaza încheierea
acordului-cadru după aplicarea
criteriului de atribuire (și, dacă este
cazul, pentru terții
susținători/subcontractorii acestuia).

Regularitate

Art. 193
Lege

Art. 202 Lege

110.

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(2)
Lege

Art. 205(3)
Lege

Calitate

Art. 69
Lege;

Art. 82 Lege;

Da/Nu

Comentarii

TIPUL PROCEDURII
111.

Utilizarea procedurii de atribuire
aplicate este justificată și adecvată în
raport obiectul contractului și piața de
profil la care se adresează.

Art. 70
Lege;
Art. 95-103
Lege;
Art.
105-110

Art. 108-116
Lege;
Art.
118-123
Lege;
Art. 124-125
Lege

Lege;
Art. 111-112
Lege
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112.

Punct de verificare

Regularitate
/Calitate

Legea nr.
98/2016

Legea nr.
99/2016

Utilizarea procedurii accelerate este
justificată.

Calitate

Art. 74(3)
Lege;

Art. 87(3)
Lege;

Art. 79(5)
Lege;

Art. 92(1)
Lege;

Art. 84(5)
Lege

Art. 97(1)
Lege

Da/Nu

Comentarii

LIMITAREA NUMĂRULUI DE OPERATORI ECONOMICI INVITAȚI SĂ PREZINTE OFERTE SAU SĂ PARTICIPE
113.

114.

115.

Este furnizată o metodologie clară
pentru ierarhizarea operatorilor
economici.

Calitate

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

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. 35(2) și
(3) H.G.;

Art. 30 H.G.

Art. 36 H.G.

Art. 29(2) și
(3) H.G.;

Art. 35(2) și
(3) H.G.;

Art. 30 H.G.

Art. 36 H.G.

Art. 29(2) și
(3) H.G.;

Art. 35(2) și
(3) H.G.;

Art. 30 H.G.

Art. 36 H.G.

ART. 114
H.G.

ART. 120
H.G.

Art.

Art. 24(2)
H.G.

LICITAȚIA ELECTRONICĂ
116.

Sunt mentionate toate informatiile
solicitate de legislatie referitoare la
licitatia electronica

Regularitate

CONFLICTUL DE INTERESE
117.

Documentele încărcate de autoritatea
contractantă sunt semnate cu
semnătură electronică extinsă, bazată

Regularitate

22(2) H.G.
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Punct de verificare

Regularitate
/Calitate

Legea nr.
98/2016

Legea nr.
99/2016

Regularitate

Art.154
Lege;

Art. 164
Lege;

Art.20(2)
H.G.

Art. 22(2)
H.G.

Da/Nu

Comentarii

pe un certificat calificat, eliberat de
un furnizor de servicii de certificare
acreditat.
118.
Informațiile furnizate sunt coerente și
consecvente.
ALTE INFORMAȚII
119.

Calendarul de răspuns la solicitările de
clarificare ale operatorilor economici
este specificat clar.

120.

Regularitate

Regularitate
Sunt specificate prevederile standard
privind remediile și căile de atac.

121.

Anexa cu informațiile privind loturile
este completată, atunci când este
cazul.

122.

Art. 154
Lege; Art.
20(2) și (3)
H.G.

Art. 164
Lege; Art.
22(2) și (3)
H.G.

Regularitate

Regularitate
Este precizat codul unic de identificare
al procedurii de atribuire

Art.160 din
Lege

Art. 4,
Anexa nr 1
din HG nr.
419/2018
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