
 
 

Recomandări şi exemple practice privind achiziţiile publice 
 
 
 
 
Recomandări privind întocmirea documentaţiei de atribuire 
  
  1.  Pentru facilitarea parcurgerii informatiilor de catre operatorii economici interesaţi in 
a participa la o procedură de achiziții, se recomandă ca documentaţia de atribuire să se 
structureze pe secţiuni, astfel: 
                - secţiunea I – fişa de date a achiziţiei; 
                - secţiunea II – caietul de sarcini; 
                - secţiunea III – propunerea de contract; 
                - secţiunea IV – formulare si modele;  
      2.  Intrucat compararea preţurilor prevazute in propunerile financiare ale      
ofertanţilor se realizează de regulă, la valorile exprimate in lei, recomandăm precizarea in 
fişa de date a achiziţiei, a datei pentru care se determină echivalenţa leu/euro. 
 
Recomandări privind utilizarea acordului cadru 
 
  1.  La încheierea unui acord – cadru autoritatea contractantă  va acoperi prin clauze, 
situaţiile care determină rezilierea acestuia, cum ar fi: 
                - refuzul de a semna contractul subsecvent; 
                - refuzul de a constituii garanţia de buna execuţie a contractului subsecvent. 
 
Recomandări privind întocmirea cerinţelor minime de calificare 
 
      1. În vederea demonstrării capacităţii financiare, autoritatea contractantă poate solicita 
operatorului economic dovezi ale accesului sau disponibilitate la resurse reale negrevate de 
datorii, linii de credit confirmate de banci sau orice alte mijloace financiare suficiente a 
realiza cashflow de execuţie  a lucrării pentru perioada impusa. 
 
      2. Cazurile în care susţinerea terţului vizează îndeplinirea unor cerinţe minime de 
calificare ce presupun resurse care nu au caracter transferabil, cum ar fi experienţa similară, 
indicatorii financiari si altele asemenea trebuie tratat cu prudenţă. În acest caz, 
angajamentul ferm prezentat de ofertant trebuie sa garanteze autoritatii contractante faptul 
că în cazul in care contractantul întâmpina dificultaţi, persoana susţinatoare se obligă să se 
implice direct in îndeplinirea corespunzatoare a obligaţiilor contractuale. 
 
      3  Recomandăm ca în cazul contractelor Fidic Verde în care nu există clauză de ajustare 
de preţ să se introducă o formulă de ajustare a prețului pentru a  evita ulterior blocarea 
contractului. 
 
      5. Atunci cand se solicită în Documentaţia de atribuire prezentarea de certificate ISO 
trebuie stipulat, de asemenea, cine trebuie sa deţină aceste certificate: producatorul, 
furnizorul sau ambii. De asemenea trebuie avut în vedere faptul că operatorul economic 
obţine Certificarea ISO pentru modul în care îşi desfăşoară activitatea şi faptul că această 
certificare nu are o  legatură directă cu produsul final  (nu acesta este certificat ISO – de 



multe ori se creează această confuzie). Recomandăm ca în cazul contractelor care implică 
numai livrare (nu si producţia utilajului/echipamentului)  aceste certificări sa nu fie solicitate 
avand în vedere faptul că nu prezintă relevanţă. De exemplu, în cazul achiziţiei unui  
utilaj/echipament trebuie avut în vedere în ce calitate participă operatorul economic la 
procedură (producator sau doar furnizor?). În acest sens, pentru a fi relevantă certificarea ISO 
ar trebui ca Autoritatea Contractantă să solicite prin documentaţia de atribuire prezentarea 
acestei certificari pentru producator şi nu pentru furnizor. 
 
      6. În cadrul anumitor contracte de lucrări se solicită ca ofertantul să prezinte lista privind 
utilajele si echipamentele pe care le deţine in vederea executării lucrării respective. Aceasta 
listă nu-i este de ajutor Autorităţii Contractante având în vedere ca în cazul în care ofertantul 
nu are o dotare corespunzătoare, Autoritatea Contractanta nu poate să-l excludă din 
procedura de atribuire. Pentru a evita acest aspect este recomandat ca în cadrul 
documentaţiei de atribuire să se menţioneze clar echipamentele şi numărul acestora pe care 
operatorul economic să le deţină în proprietate sau închiriate. De asemenea anumiţi 
Beneficiari solicită pentru lucrări mari ca ofertanţii sa deţină Staţie de betoane la distanţe de 
max x km de amplasament. Această solicitare este restrictivă având în vedere faptul ca nu 
permite participarea celor ce nu deţin aceste staţii de betoane. În acest sens recomandăm ca 
Autoritatea Contractantă să dea posibilitatea ofertanţilor să prezinte contracte de 
servicii/furnizare cu firmele ce deţin aceste staţii. 
 
      7. În cadrul anumitor contracte de furnizare se solicită prin Documentaţia de atribuire 
deţinerea de service autorizat pentru executarea de reparaţii aferente bunurilor 
echipamentelor respective. Această solicitare este de asemenea restrictivă avand in vedere 
faptul ca nu permite participarea celor ce nu deţin aceste service-uri. In acest sens 
recomandăm ca Autoritatea Contractantă sa dea posibilitatea ofertanţilor să prezinte 
contracte de servicii cu firmele ce deţin service. 
 
     8. În cazul procedurilor de atribuire pe loturi este recomandat ca Autoritarea Contractantă 
să impună cerinţe minime de calificare (privind capacitatea tehnică Exemplu - experienţa 
similara) respectiv capacitatea financiară Exemplu – Cifra de afaceri) pentru fiecare lot in 
parte (adaptate la complexitatea/valoarea fiecarui lot in parte) şi nu generale pentru toate 
loturile. 
     9. Este interzis a se solicita operatorilor economici îndeplinirea unor cerinţe minime 
referitoare la situaţia economică si financiară, capacitatea tehnică si/sau profesională care ar 
conduce la restricţionarea participarii la procedura de atribuire. În acest sens este interzis 
stabilirea unor cerinţe minime de calificare care nu prezintă relevantă în raport cu natura si 
complexitatea contractului de achiziţie publică sau sunt disproporţionate în raport cu natura 
si complexitatea acestuia. 
 
     10. Recomandăm ca modelul de contract anexat documentaţiei de atribuire să fie atent 
completat şi adaptat cerinţelor achiziţiei respective. Mulţi beneficiari anexează un contract 
nepersonalizat, fara clauze contractuale mentionate ca şi cerinţe minime prevazute in fişa de 
date şi în caietul de sarcini, iar la incheierea propriu-zisă a contractului respectiv se foloseste 
cu totul alt model de contract (alte clauze).  
 
 
 
Recomandări privind modul de evaluare al ofertelor  
 



     1. Recomandăm ca în cazul procedurilor de atribuire a contractelor de lucrări/bunuri unde 
s-a optat pentru criteriul de atribuire „cea mai avantajoasă oferta din punct de vedere 
economic” să nu se mai utilizeze ca factor de evaluare garanţia acordată lucrării sau termenul 
de livrare respectiv durata execuţie deoarece majoritatea operatorilor economici vor fi 
tentaţi sa ofere valori exagerate acestor factori în ideea de a obţine un punctaj mai bun. Dacă 
totuşi  doriţi să utilizaţi aceşti factori de evaluare vă recomandăm să stabiliţi nişte valori 
minime si maxime ce vor fi luate in considerare pentru punctare.  
Exemplu:  
Factor de evaluare  Garanţia – punctaj max alocat 30 puncte 
Sub 2 ani nu se punctează 
Pentru un temen de garanţie de 2 ani se alocă 10 puncte 
Pentru un temen de garanţie de 3 ani se alocă 20 puncte 
Pentru un termen de garanţie de >= 4 ani 30 puncte 
Dacă se foloseşte acest criteriu in achiziţia de bunuri trebuie avut in vedere de catre cine este 
acordată această garanţie: de catre producatorul echipamentului sau de catre operatorul 
economic participant la procedură(care nu este si producator). În cel de-al doilea caz există 
riscul neîndeplinirii obligaţiilor privind garanţia peste durata acordată de producător, precum 
şi riscul ca operatorul respectiv să intre în stare de faliment peste o perioada.  
 
     2.  Pentru a nu întarzia procesul de evaluare a ofertelor recomandăm ca membrii comisiei 
să completeze şi o declaraţie de disponibilitate pe întreaga durată previzionată pentru 
evaluarea ofertelor. 
 
     3. Dacă la sfarşitul licitaţiei electronice utilizată ca fază finală a unei proceduri de 
atribuire, două sau mai multe oferte au preţuri egale, atunci pentru departajare, comisia de 
evaluare poate stabili ca fiind câştigătoare oferta al cărei preţ de pornire a fost cel mai mic in 
cazul utilizării criteriului “preţul cel mai scazut”. 
În cazul aplicării criteriului “oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”, iar 
autoritatea contractantă a optat pentru utilizarea ca fază finală a licitaţiei electronice, atunci 
pentru departajarea ofertelor cu acelaşi punctaj, comisia de evaluare poate adopta 
urmatoarele metode: 

1 oferta caştigatoare poate fi stabilită ca fiind cea care în final a prezentat cel mai 
mic preţ, sau 

2 dacă si preţurile sunt egale, ofertele se pot departaja în funcţie de punctajele 
obţinute în urma aplicării algoritmilor de calcul aferenţi celorlalţi factori de 
evaluare, în ordinea ponderii lor. 

În cazul în care autoritatea contractantă nu poate departaja ofertele fiind în inposibilitatea 
încheierii contractului, atunci aceasta are dreptul de a anula procedura de achiziţie publică 
 
    4. La încheierea contractelor care s-au derulat corespunzator, în momentul returnarii 
instrumentului de garantare(scrisorii de garanţie bancară) în original, asiguraţi-vă ca deţineţi 
o copie a acestuia la dosarul achiziţiei publice. 
 
    5. Atunci cand se alege aplicarea unei proceduri de achiziţie cu fază finală de licitaţie 
electronică trebuie avut in vedere faptul ca ofertanţii  vor venii în primă fază cu preţuri 
apropiate de bugetul maxim alocat, care de obicei este mai mare decat valoarea reală de 
piaţă a bunurilor/echipamentelor/serviciilor respective si că licitaţia efectivă de preţ începe 
abia în faza a doua, cea de licitaţie electronică. Problema apare atunci cand pe anumite 
loturi/ în cazul anumitor proceduri nu se depune decat o ofertă şi nu se asigură concurenţa. În 
acest caz ofertantul respectiv în prima fază de licitaţie va venii cu preţul maxim alocat iar in 



faza a doua (de licitaţie electronică) văzand că este singurul participant la procedură îşi va 
menţine preţul ofertat (nu-l va scădea aşa cum îşi doreşte Autoritatea contractantă). În 
această situaţie  există riscul ca Autoritatea Contractantă va achiziţiona bunuri/lucrări servicii 
supraevaluate. Pentru a evita acest lucru Autoritatea Contractantă  ar trebuii să asigure o 
concurenţă puternică în cadrul procedurii de atribuire respective prin înstiinţarea mai multor 
operatori economici din domeniul respectiv (transmiterea de invitatii de participare) 
 
 
Recomandări privind emiterea documentelor constatatoare 
   
    1. Foarte mulţi Beneficiari uită faptul că în conformitate cu Art 97.^1 din HG 925/2006 
Autoritatea contractantă are obligaţia de a emite documente constatatoare care conţin 
informaţii referitoare la îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către contractant şi, dacă 
este cazul, la eventualele prejudicii, după cum urmează: 
a) pentru contractele de furnizare: în termen de 14 zile de la data terminării furnizării 
produselor care fac obiectul respectivului contract şi, suplimentar, în termen de 14 zile de la 
data expirării perioadei de garanţie a produselor în cauză; 
b) pentru contractele de servicii, altele decat contractele de servicii de proiectare: în termen 
de 14 zile de la data terminării prestării serviciilor care fac obiectul respectivului contract; 
c) pentru contractele de servicii de proiectare: în termen de 14 zile de la data terminării 
prestării serviciilor care fac obiectul respectivului contract şi, suplimentar, în termen de 14 
zile de la data încheierii procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor proiectate; 
d) pentru contractele de lucrări: în termen de 14 zile de la data încheierii procesului verbal 
de recepţie la terminarea lucrărilor şi, suplimentar, în termen de 14 zile de la data încheierii 
procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor întocmit la expirarea perioadei de garanţie a 
lucrărilor în cauză. 
Documentele constatatoare prevăzute anterior se întocmesc în trei exemplare, autoritatea 
contractantă avand următoarele obligaţii: 
a) să elibereze un exemplar operatorului economic; 
b) să depună un exemplar la dosarul achiziţiei publice; si 
c) să transmită un exemplar Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea si Monitorizarea 
Achiziţiilor Publice, în cel mult 10 zile de la data expirării termenelor prevăzute anterior. 
 
Recomandări privind întocmirea caietelor de sarcini 
 

   1. La definirea specificaţiilor tehnice prevăzute în caietul de sarcini recomandăm  evitarea 
definirii unor specificaţii tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un 
procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă 
de fabricaţie, care au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori 
economici sau a anumitor produse. Totuşi conform legislaţiei se admite o astfel de 
indicaţie, dar numai în mod excepţional, în situaţia în care o descriere suficient de 
precisă si inteligibilă a obiectului contractului nu este posibilă si numai însoţită de 
menţiunea sau echivalent. 
 
   2. Recomandăm acolo unde este posibil ca specificaţiile tehnice indicate in caietul 
de sarcini care conţin valori sa fie descrise folosind expresii de genul minim, maxim, 
sau intervale de variaţie (Ex. Capacitatea motorului intre 2000cm3 si 2200cm3)  
 
Recomandări privind derularea contractului de achiziţie publică 



 
   1. În cazul în care în urma încheierii unui contract de lucrări sunt necesare acte adiţionale 
pentru majorarea valorii acestuia respectiv lucrări ce au fost omise sau sunt necesare bunei 
funcţionări a investiţiei, Autoritatea Contractantă poate atribui aceste lucrări contractantului 
iniţial prin negociere fară publicarea unui anunţ de participare numai dacă lucrările sau 
serviciile suplimentare/adiţionale nu pot fi, din punct de vedere tehnic si economic, separate 
de contractul iniţial si valoarea cumulată a actelor adiţionale care vor fi încheiate pentru 
lucrări şi/sau servicii suplimentare ori adiţionale nu depăşeste 50% din valoarea contractului 
iniţial; 
 
   2. În cazul în care autoritatea contractantă estimează că ulterior încheierii unui contract de 
lucrări sunt necesare acte adiţionale pentru majorarea valorii acestuia respectiv execuţia de 
lucrări care sunt similare lucrărilor sau serviciilor achiziţionate prin atribuirea contractului 
iniţial, aceasta poate atribui lucrările suplimentare prin negociere fără publicarea unui anunţ 
de participare contractantului iniţial numai dacă se respectă, în mod cumulativ, următoarele 
condiţii: 
- noile lucrări, respectiv noile servicii, constau în repetarea unor lucrări sau servicii similare 
celor prevăzute în contractul atribuit iniţial şi sunt conforme cu cerinţele prevăzute în 
caietul de sarcini elaborat cu ocazia atribuirii respectivului contract; 
- contractul de lucrări/servicii iniţial a fost atribuit prin procedura de licitaţie deschisă sau 
restrânsă; 
- valoarea estimată a contractului iniţial de lucrări/servicii s-a determinat prin luarea în 
considerare inclusiv a lucrărilor/serviciilor similare care pot fi achiziţionate ulterior; (In cadrul 
documentaţiei de atribuire aferenta achizitiei de lucrari s-a specificat faptul ca exista 
posibilitatea executării unor lucrări suplimentare. Exemplu: Prin caietul de sarcini si prin 
proiectul tehnic se precizează faptul ca vor fi executaţi 5 km de retea de alimentare cu apă 
însa Autoritatea Contractantă îşi rezervă dreptul de a solicita constructorului execuţia 
ulterioară a încă 5 km. Valoarea estimată a contractului iniţial este de 300.000 Euro. Valoarea 
estimată pentru 10 km este de 550.000 Euro ) 
- în anunţul de participare la procedura aplicată pentru atribuirea contractului iniţial s-a 
precizat faptul că autoritatea contractantă are dreptul de a opta pentru achiziţionarea 
ulterioară de noi lucrări similare, respectiv noi servicii similare, de la operatorul economic a 
cărui ofertă va fi declarată câstigătoare în cadrul procedurii respective; 
- autoritatea contractantă are dreptul de a aplica această procedură într-un interval care nu 
poate depăsi 3 ani de la atribuirea contractului iniţial. 
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