
PROCEDURA PROPRIE

pentru organizarea şi desfăşurarea propriilor proceduri simplificate de atribuire a contractelor
de achiziţie publică ce au ca obiect Servicii Sociale şi alte servicii specifice,  prevăzute în
Anexa nr.  2 la Legea nr.  98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile  publice,  cu valoarea
estimată fără TVA mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7, alin. (5) din
Lege, respectiv intervalul: de la 135.060 lei până la 3.376.500 lei (exclusiv)

CAPITOLUL I
CADRUL LEGAL ŞI PRINCIPIILE

Art. 1.

1. Prezenta procedură internă stabileşte modul de organizare şi desfăşurare a propriilor
proceduri de atribuire a contractelor de achiziţie publică a serviciilor sociale şi altor servicii
specifice,  prevăzute în  Anexa nr.  2 la  Legea nr.  98 din 19 mai 2016  privind achiziţiile
publice, având valoarea estimată, fără TVA, mai mică decât pragurile prevăzute la art. 7, alin.
(5)  din  Lege,  respectiv  intervalul  de  la  135.060  lei  până  la  3.376.500  lei  (exclusiv).

2. Legea      nr. 98/2016   privind achiziţiile publice, prevede la art. 68, alin. (2) litera b) că
atunci când sunt atribuite contracte de achiziţie publică care privesc achiziţii publice ce au ca
obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, a căror valoare estimată este mai mică decât
pragurile  corespunzătoare  prevăzute  la  art.  7,  alin.  (5)  din  Lege,  procedura  de  atribuire
aplicată în cazul serviciilor sociale şi al altor servicii specifice menţionate la art.  68 alin.  (1)
lit. h) este: procedura proprie. 

Art. 2.

Principiile  care stau la baza atribuirii  contractelor  de achiziţie  publică ce au ca obiect  de
Servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în Anexa nr. 2 la Legea 98 / 2016 privind
achiziţiile publice cu valoarea estimată, fără TVA, mai mică decât pragurile prevăzute la art.
7,  alin.  (5),  respectiv  intervalul  de  la  135.060  lei  până  la  3.376.500  lei  (exclusiv),  sunt
prevăzute la art. 2, alin. (2) din Lege, respectiv:

a) nediscriminarea;

b) tratamentul egal;

c) recunoaşterea reciprocă;

d) transparenţa;

e) proporţionalitatea;

f) asumarea răspunderii.

CAPITOLUL II
DEFINIŢII



Art. 3.
(1) În sensul prezentelor norme procedurale,  termenele şi expresiile  de mai jos au

următoarele semnificaţii:
a)  abatere  profesională -  orice  comportament  culpabil  care  afectează  credibilitatea
profesională  a  operatorului  economic  în  cauză,  cum  ar  fi  încălcări  ale  drepturilor  de
proprietate  intelectuală,  săvârşite  cu  intenţie  sau  din  culpă  gravă,  inclusiv  încălcări  ale
normelor de deontologie în sensul strict al profesiei căreia îi aparţine acest operator;
b)  achiziţie  sau  achiziţie  publică -  achiziţia  de  lucrări,  de  produse  sau  de  servicii  prin
intermediul  unui  contract  de  achiziţie  publică  de  către  una  ori  mai  multe  autorităţi
contractante de la operatori economici desemnaţi de către acestea, indiferent dacă lucrările,
produsele sau serviciile sunt destinate ori nu realizării unui interes public;
c) contract de achiziţie publică de servicii - contractul de achiziţie publică care are ca obiect
prestarea de servicii, altele decât cele care fac obiectul unui contract de achiziţie publică de
lucrări;
d) contractant - orice operator economic care este parte la un contract de achiziţie publică;
e) CPV - nomenclatorul de referinţă în domeniul achiziţiilor publice
f)  document  al  achiziţiei –  anunţul  publicitar,  documentaţia  de  atribuire,  precum şi  orice
document emis de autoritatea contractantă sau la care aceasta face trimitere pentru a descrie
ori stabili elemente ale achiziţiei ori ale procedurii de achiziţie publică;
g) documentaţia de atribuire - documentul achiziţiei care cuprinde cerinţele, criteriile, regulile
şi  alte  informaţii  necesare  pentru a  asigura operatorilor  economici  o informare  completă,
corectă şi explicită cu privire la cerinţe sau elemente ale achiziţiei, obiectul contractului şi
modul de desfăşurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificaţiile tehnice ori documentul
descriptiv, condiţiile contractuale propuse, formatele de prezentare a documentelor de către
candidaţi/ofertanţi, informaţiile privind obligaţiile generale aplicabile;
h)  ofertant -  orice  operator  economic  care  a  depus  o  ofertă  în  cadrul  unei  proceduri  de
atribuire;
i) ofertă - actul juridic prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se angaja din
punct  de  vedere  juridic  într-un  contract  de  achiziţie  publică.  Oferta  cuprinde  propunerea
financiară,  propunerea  tehnică,  precum  şi  alte  documente  stabilite  prin  documentaţia  de
atribuire;
j) operator economic - orice persoană fizică sau juridică, de drept public ori de drept privat,
sau grup ori asociere de astfel de persoane, care oferă în mod licit pe piaţă executarea de
lucrări şi/sau a unei construcţii, furnizarea de produse ori prestarea de servicii, inclusiv orice
asociere temporară formată între două ori mai multe dintre aceste entităţi;
k) persoane cu funcţii de decizie - conducătorul autorităţii contractante, membrii organelor
decizionale ale autorităţii contractante ce au legătură cu procedura de atribuire,  precum şi
orice alte persoane din cadrul autorităţii contractante ce pot influența conţinutul documentelor
achiziţiei şi/sau desfăşurarea procedurii de atribuire;
l) scris(ă) sau în scris - orice ansamblu de cuvinte sau cifre care poate fi citit, reprodus şi
comunicat ulterior, inclusiv informaţii transmise şi stocate prin mijloace electronice;
m) specificaţii tehnice - cerinţe, prescripţii, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui
produs, serviciu sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare
îndeplinirii necesităţii autorităţii contractante;
n)  zile -  zile  calendaristice,  cu  excepţia  cazurilor  în  care  se  prevede  expres  că  sunt  zile
lucrătoare.



CAPITOLUL III
PROCEDURA

Art. 4.

(1) Prezenta  procedură  simplificată  proprie  reglementează  situațiile  în  care
încheierea  contractelor  de  achiziție  publică  care  au  ca  obiect  prestarea  de  servicii  din
categoria celor incluse în Anexa nr. 2 la Legea 98/2016, se realizează în baza prevederilor art.
101 alin. 1 din H.G. 395/2016: ”Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura
simplificată în condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (2) din Lege”

(2) În cazul în care contractul de achiziție publică prevăzut la alin. 1 are ca obiect,
alături  de prestarea  de servicii  din categoria  celor  incluse în Anexa nr.  2  și  prestarea  de
servicii  altor  tipuri  de  servicii,  prevederile  alin.  1  sunt  aplicabile  numai  dacă  valoarea
estimată a serviciilor incluse în Anexa nr. 2 este mai mare. 

(3) Prezenta procedură stabilește algoritmul de lucru, pornind de la solicitarea de
achiziție publică de servicii sociale și alte servicii specifice prevăzute în Anexa nr. 2 la Legea
98/2016 privind achizițiile  publice,  necesare rezolvării  sarcinilor de serviciu,  documentele
justificative utilizate, derularea procedurii pentru achiziția serviciilor, atribuirea contractului
de achiziție publică. 

(4) Dispozițiile prezentei proceduri se aplică la Asociația Grup de Acțiune Locală
”Sepsi” pentru achiziția de servicii sociale și alte servicii specifice prevăzute în Anexa 2 la
Legea 98/2016 privind achizițiile publice cum ar fi: 

● Prestări servicii pentru comunitate cod CPV 75200000-8

Art. 5. 

(1)  În  vederea  asigurării  transparenţei,  a  tratamentului  egal,  accesului
nediscriminatoriu şi a atragerii participării unui cerc cât mai larg de participanţi, Asociația
Grup de Acțiune Locală ”Sepsi” va lansa Procedura Proprie pentru Serviciile sociale şi alte
servicii specifice,  prevăzute în Anexa nr. 2 la Legea 98 / 2016,  prin publicarea pe site-ul
instituţiei (  www.galsepsi.ro  ) și în SICAP la Secțiunea Publicitate anunturi, a următoarelor:  

1. Publicarea Anunţului publicitar la Procedura Proprie pentru achiziţionarea de servicii
sociale şi alte servicii specifice;

2. Publicarea documentaţiei de atribuire, respectiv: Caiet de Sarcini, Model de Contract,
formulare şi modele de documente;

Perioada minimă între data transmiterii anunțului de participare și data limită de depunere a
ofertelor este de 6 zile. 
  

(2) Premergător  inițierii  procedurii  pentru atribuirea contractelor  care au ca obiect
prestarea de servicii din categoria celor incluse în anexa nr. 2 la Legea 98/2016, echipa de
management din cadrul Asociației GAL Sepsi va elabora și supune aprobării următoarelor
documente:

● Referat de necesitate întocmit potrivit art. 2 alin. 5 din H.G. 395/2016
● Caietul de sarcini
● Modele formulare, anexe la Caietul de sarcini
● Model de contract

(3) După etapa de lansare a procedurii, desfăşurarea acesteia, în continuare, presupune
realizarea următoarelor operaţiuni, dupa caz:

http://www.sepsi.ro/


3. Numirea Comisiei de Evaluare a ofertelor;
4. Înregistrarea ofertelor şi a documentelor solicitate operatorilor economici;
5. Deschiderea/verificarea  ofertelor  şi  întocmirea  Procesului  verbal  de  evaluare  a

ofertelor;
6. Transmiterea solicitărilor de clarificări formulate către operatorii economici, dacă este

cazul;
7. Evaluarea  ofertelor  în funcţie  de criteriile  şi  cerinţele  stabilite  în  documentaţia  de

atribuire;
8. Stabilirea rezultatelor evaluării de oferte prin întocmirea Raportului Procedurii;
9. Comunicarea către toţi ofertanţii participanţi a rezultatului Procedurii de atribuire a

contractului de achiziţie publică;
10. Postarea de către Ofertantul câștigător pe SICAP a ofertei câștigătoare.
11. Încheierea contractului de achiziţie publică;

(4) Anunţul publicitar la Procedura Proprie pentru achiziţionarea de servicii sociale şi
alte servicii specifice, prevăzute în Anexa nr. 2 la Legea 98 / 2016 privind achiziţiile publice,
având valoarea estimată, fără TVA, mai mică decât pragurile prevăzute la art. 7, alin. (5) din
Lege,  respectiv  intervalul  de  la  135.060  lei  până  la  3.376.500  lei  (exclusiv),  conţine
următoarele informaţii:

a) denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail ale autorităţii
contractante;
b) tipul de contract;
c) denumirea serviciilor care urmează să fie prestate şi codul/codurile CPV;
d) valoarea estimată;
f) sursa de finanţare;
g) termenul-limită de primire a ofertelor;
h) adresa la care se transmit ofertele;
j) perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă;
k) criteriul de atribuire a contractului de achiziţie publică.
l) solicitarea de trimitere a adresei de e-mail  al potenţialului ofertant la autoritatea
contractantă,  în  vederea  transmiterii  în  timp  util  al  eventualelor  solicitărilor  de
clarificări/răspunsurilor la solicitările de clarificări, dacă este cazul.

CAPITOLUL IV
PARTICIPARE LA PROCEDURĂ

Art. 6

(1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a acorda operatorilor economici un
tratament  egal  şi  nediscriminatoriu  şi  de  a  acţiona  într-o  manieră  transparentă  şi  cu
proporţionalitate.

(2) În  acest  sens,  nu  vor  fi  concepute  şi  nu  vor  fi  structurate  achiziţiile,  ori
elemente ale acestora, cu scopul exceptării acestora de la aplicarea dispoziţiilor prezentei legi
ori al restrângerii artificiale a concurenţei.  

Art. 7

(1) Orice  operator  economic  are  dreptul  de  a  depune  oferta,  în  condiţiile
prezentelor norme procedurale proprii.



CAPITOLUL VI
REGULI DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE

Art. 8

(1) Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are obligaţia
de a lua toate măsurile necesare pentru a preveni, identifica şi remedia situaţiile de conflict de
interese, în scopul evitării denaturării concurenţei şi al asigurării tratamentului egal pentru
toţi operatorii economici.

(2) În sensul alin. (1), Ofertantul va depune Declarații privind evitarea conflictului
de interese

(2) Prevederile articolelor 59 – 63, din Legea nr. 98 / 2016 privind achiziţiile publice,
se aplică în mod corespunzător.

CAPITOLUL VII
CRITERII DE CALIFICARE ȘI SELECȚIE

Art. 9

(1) Dacă autoritatea contractantă decide să solicite criterii de calificare şi selecţie,
aceasta poate solicita doar cerinţe privind:

1. Motivede excludere, în conformitate cu capitolul IV, secţiunea a 6 a, paragraful 2 din
Legea 98 / 2016;

2. Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, în conformitate cu articolul 172
din Legea 98 / 2016;

3. Experienţa similară, în conformitate cu articolul 179, litera a) şi b) din Legea 98 /
2016;

CAPITOLUL VIII
CRITERII DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ

Art. 10.

(1)  Autoritatea  contractantă  are  obligaţia  de  a  preciza,  în  Anunţul  publicitar  la
Procedura Proprie, criteriul de atribuire a contractului de achiziţie publică, care, odată stabilit,
nu poate fi schimbat pe toată durata de aplicare a procedurii de atribuire.

(2) Criteriul de atribuire a contractelor de achiziţie publică ce au ca obiect de Servicii
sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în Anexa nr. 2 la Legea 98/2016 privind achiziţiile
publice cu valoarea estimată, fără TVA, mai mică decât pragurile prevăzute la art. 7, alin. (1),
lit.  d  din  Lege,  respectiv  intervalul  de  la  135.060 lei  până  la  3.376.500 (exclusiv),  este
raportul preț/calitate.

(3) Autoritatea Contractantă are dreptul de a stabili prin documentele achiziţiei cerinţe
privind capacitatea tehnică şi profesională care sunt necesare şi adecvate pentru a se asigura



că  operatorii  economici  deţin  resursele  umane  şi  tehnice  şi  experienţa  necesare  pentru  a
executa contractul de achiziţie publică/acordul-cadru la un standard de calitate corespunzător,
conform art. 178. alin. 1 din Legea 98/2016.

(4)  Cerinţele  privind  capacitatea  tehnică  şi  profesională  stabilite  de  autoritatea
contractantă  vizează  în  special  existenţa  unui  nivel  corespunzător  de  experienţă,  prin
raportare la contractele executate în trecut, definite în Caietul de sarcini. 

(5) Stabilirea ofertei câştigătoare se realizează prin compararea preţurilor prezentate
în cadrul ofertelor admisibile, respectiv prin evaluarea capacității tehnice și profesionale ale
Ofertantului, conform grilei de evaluare stabilite în Caietul de sarcini. Clasamentul ofertelor
se stabileşte prin ordonarea crescătoare a punctajelor obținute, oferta câştigătoare fiind cea de
pe primul loc, respectiv cea cu cel mai mare punctaj.

(4) În cazul în care două sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, autoritatea
contractantă va cere ofertanților depunerea unei noi ofertă financiară. 

CAPITOLUL IX
PRIMIREA OFERTELOR

Art. 11
(1) Primirea ofertelor are ca scop asigurarea înregistrării ca ofertanți, la procedura

de atribuire organizată de autoritatea contractantă, a operatorilor economici care depun oferta
în termenul limită stabilit în caietul de sarcini și în Anunțul de participare. 

(2) Operatorii  economici  au obligația  de a depune la adresa,  data  și ora limită
pentru depunere, în formatul stabilit în caietul de sarcini și în Anunțul de participare.

(3) Oferta  depusă  la  o  altă  adresă  decât  cea  stabilită  sau  după expirarea  datei
limită pentru depunere se returnează nedeschisă. 

Art. 12.

(1) Autoritatea  contractantă  are  obligaţia  de  a  păstra  confidenţialitatea  asupra
conţinutului ofertei, precum şi asupra oricărei informaţii suplimentare solicitate ofertantului
şi  a  cărei  dezvăluire  ar  putea  să  aducă  atingere  dreptului  ofertantului  de  a-şi  proteja
proprietatea intelectuală sau secretele comerciale.

CAPITOLUL X
EVALUAREA OFERTELOR

Art. 13
(1) Odată cu inițierea  aplicării  procedurii  interne de atribuire  a contractului  de

servicii, se va constitui o comisie de evaluare formată din 3 membri. Președintele comisiei se
desemnează dintre membri acesteia. 

Art. 14



(1) Pe parcursul desfășurării întregii proceduri, membrii comisiei au obligația de a
păstra confidențialitatea asupra conținutul ofertelor, precum și asupra oricăror alte informații
prezentate de către ofertanți, a căror dezvăluire ar putea aduce atingerea dreptului acestora de
a-și proteja secretele comerciale. 

Art. 15
(1) Membrii comisiei de evaluare au obligația de a semna pe propria răspundere o

Declarație  de confidențialitate  (Anexa 4) și  o Declarație  privind evitarea  conflictului  de
interese (Anexa 5) prin care se angajează să respecte prevederile art. 16 și prin care confirmă
că nu se află în niciuna din situațiile următoare:

(a) Este soț sau rudă până la gradul al treilea inclusiv ori afin până la gradul al
treilea, cu vreunul dintre ofertanți,

(b) În ultimii trei ani a avut contracte de muncă sau de colaborare cu unul dintre
ofertanți  sau a făcut parte din consiliul  de administrație al acestora sau din
orice alt organ de conducere sau de administrație al acestora,

(c) Deține părți  sociale  sau acțiuni  din capitalul  social  subscris al  unuia dintre
ofertanți.

(2) Declarația prevăzută la alin. 1 trebuie semnată înainte de începerea ședinței de
deschidere. 

(3) În  cazul  în  care  unul  dintre  membri  desemnați  în  comisia  de  evaluare  și
negociere constată că se află în una sau mai multe din situațiile prevăzute la alin. 1, atunci
acesta are obligația de a solicita înlocuirea sa din componența comisiei respective.

(4) La ședințele comisiei  de evaluare, în scopul analizării  în detaliu a ofertelor
depuse, au dreptul de a participa numai membrii acesteia. 

Art. 16
(1) Comisia de evaluare are obligația de a analiza și de a verifica fiecare ofertă

atât  din  punct  de  vedere  al  elementelor  tehnice  propuse,  cât  și  din  punct  de  vedere  al
aspectelor financiare pe care le implică.

(a) Propunerea  tehnică  trebuie  să  corespundă  cerințelor  minime  prevăzute  în
Caietul de sarcini,

(b) Propunerea financiară trebuie să se încadreze în limita fondurilor care pot fi
disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de servicii necesar a fi atribuit,

(2) Oferta câștigătoare se stabilește dintre ofertele admisibile.  Oferta admisibilă
este oferta care nu este inacceptabilă sau neconformă. 

(3) Oferta este considerată inacceptabilă dacă nu îndeplinește condițiile de formă
aferente  elaborării  și  prezentării  acesteia,  precum  și  cerințele  de  calificare  și  selecție
prevăzute în documentele achiziției.

(4) Oferta  este  considerată  neconformă  dacă  este  lipsită  de  relevanță  față  de
obiectul  contractului,  neputând  în  mod  evident  satisface,  fără  modificări  substanțiale,
necesitățile și cerințele autorității contractante indicate în documentele achiziției, inclusiv în
situația în care oferta nu respectă specificațiile tehnice și/sau condițiile financiare. 

(5) Solicitarea  de  participare  este  considerată  neconformă  în  situația  în  care
candidatul se află în una dintre situațiile de excludere prevăzute la art. 164, art. 165 și art. 167



din  Legea  98/2016  sau  nu  îndeplinește  criteriile  de  calificare  stabilite  de  autoritatea
contractantă.   

Art. 17
(1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a întocmi raportul procedurii de atribuire

pentru fiecare contract de achiziţie publică atribuit.
(2) Raportul procedurii de atribuire prevăzut la alin. (1) trebuie să cuprindă cel puţin

următoarele documente / informaţii:
a) denumirea şi adresa autorităţii contractante, obiectul şi valoarea contractului

de achiziţie publică/acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziţii;
b)  dacă  este  cazul,  rezultatele  procesului  de  calificare  şi/sau  selecţie  a

candidaţilor/ofertanţilor şi/sau reducerea numărului acestora pe parcursul procedurii
de atribuire;

c) motivele respingerii unei oferte care are un preţ neobişnuit de scăzut;
d)  denumirea  ofertantului  declarat  câştigător  şi  motivele  pentru  care  oferta

acestuia a fost desemnată câştigătoare;
e) în măsura în care sunt cunoscute, partea/părțile din contractul de achiziţie

publică/acordul-cadru  pe  care  ofertantul  declarat  câştigător  intenţionează  să  o/le
subcontracteze unor terţi şi denumirea subcontractanţilor;

f)  justificarea  motivelor  privind  alegerea  procedurii  de  atribuire,  în  cazul
aplicării procedurilor de negociere competitivă, dialog competitiv sau negociere fără
publicarea prealabilă a unui anunţ publicitar;

g) justificarea motivelor pentru care autoritatea contractantă a decis anularea
procedurii de atribuire;

h) atunci când este cazul, motivele pentru care au fost folosite alte mijloace de
comunicare decât cele electronice pentru depunerea ofertelor;

i) atunci când este cazul, conflictele de interese identificate şi măsurile luate în
acest sens.

(3) Informaţiile care fac obiectul alin. (2) lit. b) sunt următoarele:
a) denumirea candidaţilor/ofertanţilor calificaţi şi/sau selectaţi şi motivele care

au stat la baza acestor decizii;
b) denumirea candidaţilor/ofertanţilor respinşi şi motivele respingerii.

(4) În măsura în care anunţul de atribuire a contractului de achiziţie publică/acordului-
cadru conţine informaţiile prevăzute la alin. (2), autoritatea contractantă poate face referire la
acest anunţ în cuprinsul raportului procedurii de atribuire.

(5) Raportul procedurii de atribuire prevăzut la alin. (1) sau orice elemente importante
din cuprinsul acestuia vor fi comunicate Comisiei Europene sau autorităţilor şi instituţiilor
publice competente, la solicitarea acestora.

CAPITOLUL XI
ANULAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE

Art. 18
(1) Autoritatea contractantă are obligația de a anula aplicarea procedurii  pentru

atribuirea contractului de servicii în următoarele cazuri:



(a) Dacă nu a fost depusă nicio ofertă,
(b) Dacă toate ofertele depuse au fost respinse,
(c) Dacă este imposibilă încheierea contractului de servicii.

(2) Autoritatea contractantă are obligația de a face publică decizia de anulare a
procedurii  de  atribuire  a  contractului  de  achiziție  publică,  însoțită  de  justificarea  anulării
procedurii de atribuire, pe site-ul propriu www.galsepsi.ro

(3) Autoritatea  contractantă  are  obligația  de  a  comunica  în  scris  tuturor
participanților la procedura de atribuire, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data anulării, atât
încetarea obligațiilor pe care aceștia și le-au creat prin depunerea de oferte, cât și motivul
concret care a determinat decizia de anulare.

CAPITOLUL XII
RAPORTUL PROCEDURII. INFORMAREA OFERTANȚILOR

Art. 19
(1) Raportul procedurii de atribuire se elaborează înainte de încheierea contractului de

servicii de către Comisia de evaluare și se aprobă de președintele Consiliului Director.

Art. 20
(1) Autoritatea  contractantă  are  obligaţia  de  a  transmite  ofertantului  declarat

câştigător o comunicare privind acceptarea ofertei sale, prin care îşi manifestă acordul de a
încheia contractul de achiziţie publică / acordul-cadru.

(2) Autoritatea  contractantă  informează fiecare  candidat  /  ofertant  cu privire  la
deciziile luate în ceea ce priveşte rezultatul selecţiei, rezultatul procedurii, respectiv atribuirea
/ încheierea contractului de achiziţie publică, inclusiv cu privire la motivele care stau la baza
oricărei  decizii  de a nu atribui  un contract  ori  de a relua procedura de atribuire,  cât  mai
curând posibil de la emiterea deciziilor respective.

(3) În  cadrul  comunicării  privind  rezultatul  procedurii  prevăzute  mai  sus,
autoritatea contractantă are obligaţia de a cuprinde:

(a) Fiecărui candidat respins, motivele concrete care au stat la baza deciziei de
respingere a solicitării sale de participare;

(b) Fiecărui ofertant care a depus o ofertă inacceptabilă sau neconformă, motivele
concrete care au stat la baza deciziei autorităţii contractante;

(c) Fiecărui ofertant care a depus o ofertă admisibilă, dar care nu a fost declarată
câştigătoare,  caracteristicile  şi  avantajele  relative  ale  ofertei  /  ofertelor
desemnate  câştigătoare  în  raport  cu  oferta  sa,  numele  ofertantului  căruia
urmează  să  i  se  atribuie  contractul  de  achiziţie  publică  sau,  după caz,  ale
ofertantului / ofertanţilor cu care urmează să se încheie un acord-cadru.

(4) Autoritatea  contractantă  are  dreptul  de  a  nu  comunica  anumite  informaţii
prevăzute la alin.  (1) şi (2) privind atribuirea contractului  de achiziţie  publică,  încheierea
acordului-cadru în situaţia în care dezvăluirea acestora:

(a) ar  împiedica  aplicarea  unor  dispoziţii  legale  sau  ar  fi  contrară  interesului
public;

http://www.galsepsi.ro/


(b) ar aduce atingere intereselor comerciale legitime ale unui operator economic,
publice  sau  private,  sau  ar  putea  aduce  atingere  concurenţei  loiale  între
operatorii economici.

CAPITOLUL XIII
FORME DE COMUNICARE

Art. 21

(1) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare şi altele asemenea trebuie
să se transmită sub formă de document scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii şi al primirii.
(3) Orice document scris trebuie confirmat de primire, cu excepţia documentelor

care confirmă primirea.
(4) Documentele scrise pot fi transmise prin una dintre următoarele forme:

(a) prin poştă;
(b) prin curier;
(c) prin fax;
(d) prin e-mail;
(e) prin orice combinaţie a celor prevăzute la lit. a) – d).

CAPITOLUL XIV
ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ

Art. 22

(1) Autoritatea  contractantă  are  obligaţia  de  a  încheia  contractul  de  achiziţie
publică cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare de către comisia de
evaluare.

(2) Autoritatea  contractantă  are  obligaţia  de  a  încheia  contractul  de  achiziţie
publică în perioada de valabilitate a ofertelor.

(3) Fără a fi încălcate prevederile alin. (2), autoritatea contractantă are obligaţia de
a încheia contractul de achiziţie publică după data transmiterii comunicării privind rezultatul
aplicării procedurii respective, dar nu înainte de expirarea perioadei legale pentru depunerea
eventualelor contestaţii.

CAPITOLUL XV
DOSARUL ACHIZIȚIEI PUBLICE

Art. 23

(1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a întocmi dosarul achiziţiei publice
pentru fiecare contract de achiziţie publică încheiat.

(2) Dosarul achiziţiei publice trebuie să cuprindă documentele întocmite/primite
de autoritatea contractantă în cadrul procedurii de atribuire, cum ar fi, dar fără a se limita la
următoarele:

(a) referatul de necesitate;



(b) anunţul de intenţie  şi dovada transmiterii  acestuia  spre publicare,  dacă este
cazul;

(c) anunţul  publicitar  la  Procedura  Simplificată  Proprie  şi  dovada  publicării
acestuia;

(d) erata, dacă este cazul;
(e) documentaţia de atribuire;
(f) decizia/dispoziţia/ordinul  de  numire  a  comisiei  de evaluare  şi,  după caz,  a

experţilor cooptaţi;
(g) declaraţiile de confidenţialitate şi imparţialitate;
(h) procesul-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor, dacă este cazul;
(i) formularele de ofertă depuse în cadrul procedurii de atribuire;
(j) documentele de calificare, atunci când acestea au fost solicitate;
(k) solicitările  de  clarificări,  precum  şi  clarificările  transmise/primite  de

autoritatea contractantă, dacă este cazul;
(l) raportul procedurii de atribuire, precum şi anexele la acesta;
(m)dovada comunicărilor privind rezultatul procedurii;
(n) contractul  de  achiziţie  publică/acordul-cadru,  semnate,  şi,  după  caz,  actele

adiţionale;
(o) dacă  este  cazul,  contestaţiile  formulate  în  cadrul  procedurii  de  atribuire,

însoţite de deciziile motivate pronunţate de Consiliul Naţional de Soluţionare a
Contestaţiilor;

(p) hotărâri ale instanţelor de judecată referitoare la procedura de atribuire, dacă
este cazul;

(q) dacă este cazul, decizia de anulare a procedurii de atribuire.
(3) Dosarul achiziției  publice se păstrează de către  autoritatea contractantă  atât

timp cât contractul de achiziție publică produce efecte juridice, dar nu mai puțin de 5 ani de la
data încetării contractului respectiv.

(4) În cazul anulării procedurii de atribuire, dosarul se păstrează cel puțin 5 ani de
la data anulării respectivei proceduri.

(5) Ulterior  finalizării  procedurii  de  atribuire,  dosarul  achiziției  publice  are
caracter de document public. 

(6) Accesul persoanelor la dosarul achiziției publice potrivit alin 5. se realizează
cu respectarea termenelor și procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul
acces la informațiile de interes public și nu poate fi restricționat decât în măsura în care aceste
informații sunt confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală,
potrivit legii.

(7) Prin  excepție  de  la  prevederile  alin.  6,  după  comunicarea  rezultatului
procedurii  de atribuire,  autoritatea contractantă  este  obligată  să permită,  la cerere,  într-un
termen care nu poate depăși o zi lucrătoare de la data primirii cererii, accesul neîngrădit al
oricărui ofertant/candidat  la raportul procedurii  de atribuire,  precum și la informațiile  din
cadrul  documentelor  de  calificare,  propunerilor  tehnice  și/sau  financiare  care  nu  au  fost
declarate  de către  ofertanți  ca fiind confidențiale,  clasificate  sau protejate  de un drept  de
proprietate intelectuală.   

CAPITOLUL XVI
CĂI DE ATAC. DISPOZIȚII GENERALE PRIVIND UTILIZAREA CĂILOR DE

ATAC



Art. 24
(1) Orice  persoană  care  se  consideră  vătămată  într-un  drept  al  său  ori  într-un

interes legitim printr-un act al unei autorități contractante sau prin nesoluționarea în termenul
legal  a  unei  cereri,  poate  solicita  anularea  actului,  obligarea  autorității  contractante  la
emiterea unui act sau la adoptarea de măsuri de remediere, recunoașterea dreptului pretins sau
a interesului legitim, pe cale administrativ-jurisdicțională sau judiciară. 

(2) Oricare  dintre  membrii  unei  asocieri  a  unor  operatori  economici,  fără
personalitate juridică, poate formula orice cale de atac reglementată de legislația în vigoare.

Art. 25.
(1) Contestațiile privind procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică

ce au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice din categoria celor incluse în anexa nr.
2 la Lege, cu valoare estimată fără TVA mai mică decât cea prevăzută la art. 7 alin. 1, lit. c)
din Lege, se soluționează potrivit Legii  nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în
materie  de  atribuire  a  contractelor  de  achiziție  publică,  a  contractelor  sectoriale  și  a
contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea
și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor. 

(2) Dispozițiile  Legii  nr.  101/2016  se  completează  cu  prevederile  Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii
nr. 134/2010, republicată, cu modificările ulterioare, în măsura în care prevederile acestora
din urmă nu sunt contrare. 

CAPITOLUL XVII
DISPOZIȚII FINALE

Art. 26
(1) Procedura se va publica în rețeaua Asociației Grup de Acțiune Locală ”Sepsi”

pentru utilizarea/consultarea de către persoanele interesate. Aceasta se păstrează la emitent, și
se poate actualiza independent de procesul de utilizare a procedurii. 

(2) Procedura  va  fi  revizuită  ori  de  câte  ori  se  consideră  necesar.  Lista
modificărilor va însoți procedura inițială în procesul de avizare/aprobare, respectiv revizie
nouă în procesul de difuzare. 

(3) Procedura se aplică cu data aprobării. 

Aprobat: Consiliul Director al Asociației
Avizat: Toth-Birtan Csaba, președinte
Elaborat de: Veres-Nagy Timea, manager proiect


