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ESEU 
 

Rezumat 
 
Această parte teoretică se ocupă de procesul de achiziţii în administraţia publică locală şi pune 
accentul pe planificarea procesului de achiziţii, procedurile legale pentru achiziţii de bunuri, 
servicii şi lucrări publice, detaliând procesul de administrare a achiziţiilor.  
Cititorilor le sunt oferite definiţia obiectivelor achiziţiilor publice, precum şi cerinţele legale şi 
standardele etice, care guvernează acest proces. 
 
Introducere 
 
Una dintre marile provocări, cu care se confruntă ţările cu o economie în tranziţie, este aceea de a 
desfăşura activităţi economice pe o piaţă competitivă. A desfăşura activităţi economice presupune 
şi faptul de a realiza achiziţia de bunuri şi servicii necesare îndeplinirii obiectivelor economice 
ale administraţiei publice. Reforma şi procesul de acumulare de cunoştinţe în materie de achiziţii 
publice au necesitat adoptarea unor legi noi, elaborarea unor documente de licitaţie standardizate 
şi dezvoltarea procedurilor de implementare, care să asigure că procesul de achiziţii publice este 
derulat într-o manieră transparentă şi etică. 
 
În prezent există multe manuale pentru instruirea specialiştilor în achiziţii. Prin programele de 
training, seminarii şi ateliere de lucru sponsorizate de diverşi finanţatori, factorii de conducere, 
responsabili cu achiziţiile publice, sunt instruiţi pentru a fi pregatiţi să desfăşoare această 
activitate importantă. Fără îndoială, aceste instruiri vor fi generalizate, pentru a include toţi 
oficialii aleşi din administraţia publică.  
 
Cu toate acestea, în multe instituţii publice achiziţiile sunt realizate de către oficiali neinformaţi 
sau mai puţin informaţi în ceea ce priveşte legislaţia în vigoare şi care au o experienţă limitată 
privind achiziţiile publice. Acest manual îl conduce pe cititor, etapă cu etapă, prin întreg ciclul 
reprezentat de procesul de achiziţii. De asemenea, manualul face referire la secţiunile adecvate 
ale legii achiziţiilor publice şi identifică documentele standard şi disponibilitatea acestora. 
Manualul oferă o serie de exemple de documente sau liste de verificare şi un ghid pentru 
implementarea unei proceduri de achiziţii transparente şi etice. Deasemenea, include şi o 
bibliografie de publicaţii, deosebit de folositoare, pe tema achiziţiilor publice. 
 
Concepte şi idei 
 
Ce se înţelege prin achiziţii publice? 
 
ACHIZIŢIA este un proces în care una dintre părţi, numită, de obicei, „achizitor” sau „beneficiar”, 
caută să achiziţioneze servicii, bunuri sau lucrări publice printr-o licitaţie bazată pe criterii de 
competitivitate, cu intenţia de a încheia un contract cu ofertantul ce va fi declarat câştigător. 
Deoarece achiziţiile publice implică utilizarea de fonduri publice, persoanele care derulează 
procedura de achiziţie au o responsabilitate sporită, care se răsfrânge şi asupra manierei corecte şi 
eficiente în care această procedură este aplicată. 
 



De ce sunt importante achiziţiile publice? 
 
Achiziţiile publice sunt importante din mai multe motive. În primul rând, oferă posibilitatea 
folosirii fondurilor publice într-o manieră eficientă, încurajând un mare număr de ofertanţi 
calificaţi să depună oferte, care să răspundă nevoilor utilizatorului / achizitorului, şi să obţină, în 
acest mod, cea mai bună valoare pentru investiţia publică. În al doilea rând, achiziţiile publice 
reprezintă procesul de legătură dintre planificarea şi satisfacerea finală a unor nevoi importante 
ale comunităţii. În al treilea rând, o achiziţie publică eficientă va demonstra comunităţii că 
achiziţionarea bunurilor, serviciilor şi lucrărilor va fi făcută într-o manieră bazată pe corectitudine 
şi transparenţă. Altfel spus, achiziţiile vor fi făcute într-o manieră nediscriminatorie, care pune în 
evidenţă responsabilitatea, atât legală, cât şi financiară a achizitorului / persoanei juridice 
achizitoare şi, în acelaşi timp, reprezintă o oportunitate deosebită pentru dezvoltarea afacerilor şi 
a forţei de muncă locale. În final, trebuie subliniat faptul că o politică de achiziţii publice bine 
definită va atrage investitorii către o anume comunitate, prin demonstrarea disponibilităţii 
administraţiei publice locale de a face afaceri într-o manieră onestă şi rezonabilă, şi de a distribui 
riscurile antreprenoriale într-un mod echitabil. 
 
Care sunt obiectivele activităţii de achiziţii publice? 
 
Obiectivele activităţii de achiziţii publice constau în a utiliza fondurile publice, astfel încât: 
- achiziţiile să fie făcute la cel mai redus preţ posibil, compatibil cu cerinţele privind 

funcţionalitatea, calitatea şi graficul de implementare; 
- toti ofertanţii calificaţi să fie incurajaţi să participe în procesul de licitaţie; 
- activitatea de licitaţie să fie unanim recunoscută ca fiind dirijată de un set onest de reguli, care 

dau ofertanţilor şanse egale; 
- acelora, care sunt responsabili de activitatea de achiziţii, să le fie delegată responsabilitatea de 

a conduce această activitate într-o manieră transparentă, putând fi traşi la răspundere pentru 
acţiunile lor; 

- forţa de muncă locală şi întreprinzătorii locali să fie promovaţi, cu condiţia asigurării unei 
concurenţe deschise şi loiale; 

- securitatea naţională să fie protejată. 
 
La ce standarde etice trebuie să ne aşteptăm de la persoanele responsabile de procesul de 
achiziţii? 
 
Ocazii de corupţie şi de câştig personal există în toate stadiile procesului de achiziţii. În 
consecinţă, este sarcina tuturor persoanelor responsabile din administraţia publică locală să se 
asigure că sunt menţinute cele mai înalte nivele de comportare etică şi că eliminarea corupţiei 
este considerată o prioritate de vârf în cadrul organizaţiilor lor. Ca urmare, aceia, cărora li se 
încredinţează cheltuirea fondurilor publice, trebuie să fie selectaţi cu cea mai mare grijă, trebuie 
să fie bine instruiţi cu privire la responsabilităţile lor şi trebuie să fie conştienţi de răspunderea 
legală şi economică care le revine. 
 
Persoanele care sunt responsabile de procesul de achiziţii sau care îl pot influenţa nu trebuie să îşi 
permită niciodată să se afle în situaţia în care ar putea fi percepuţi de către public ca utilizând 
procesul de achizitii pentru a obţine un câştig politic sau financiar. Există prevederi în legislaţia 
privitoare la achiziţiile publice care declanşează acţiuni penale împotriva persoanelor 



responsabile care fac uz, cu rea credinţă, de încrederea publică care li s-a acordat. Totuşi, 
necesitatea declanşării urmăririi penale trebuie considerată ca o ultimă alternativă, iar recurgerea 
la aceasta dovedeşte că procesul de achiziţii a eşuat.   
 
Care sunt legile în vigoare în România, care guvernează acţiunile / activităţile legate de 
achiziţii? 
 
Reglementările în vigoare în România, care guvernează achiziţiile publice, sunt: OG 60/2001 
privind achiziţiile publice (la care ne vom referi în continuare ca „Legea Achiziţiilor Publice”), 
care este însoţită de hotărâri de guvern, prin care au fost aprobate normele metodologice de 
aplicare a respectivei legi. 
 
Există excepţii de la aceste legi? 
 
Excepţiile se referă la autorităţile contractante din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi 
securităţii naţionale, în cazul în care atribuie contracte de furnizare a produselor sau contracte de 
servicii, iar produsele şi serviciile respective sunt în legătură cu producţia sau comerţul de arme, 
muniţie şi sisteme de armament pentru război sau în cazul în care atribuirea contractului de 
servicii sau de furnizare a produselor ar conduce la difuzarea de informaţii contrare intereselor de 
apărare şi securitate ale ţării. 
 
Reflecţie 
 
În acestă serie de materiale despre managementul financiar, deci şi în acest manual privind 
achiziţiile publice, vi se va cere, din când în când, să reflectaţi asupra conţinutului, corelându-l cu 
propria dumneavoastră experienţă de manager financiar. Sperăm că veţi beneficia, din plin, de 
posibilitatea de a vă face câteva notiţe în spaţiul oferit. În legătură cu ceea ce aţi citit, deja, în 
acest manual, este timpul să analizaţi procesul de achiziţii şi să consideraţi modul în care acesta a 
fost aplicat în organizaţia dumneavoastră. Amintiţi-vă una sau două probleme majore, legate de 
deciziile pe care le-aţi luat anul trecut, în procesul de achiziţii. Are organizaţia dumneavoastră în 
derulare un proces de planificare a achiziţiilor importante? Aţi fost mulţumit de ofertele de 
licitaţie primite? Există anumite schimbări care trebuie avute în vedere? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Ciclul procesului de achiziţii 
 
Ce înţelegem prin ciclul procesului de achiziţii? 
 
Ciclul procesului de achiziţii acoperă întreaga durată a unui proiect, de la planificare până la 
încheierea contractului. În acest ciclu există câteva faze distincte: 
 

Planificarea achiziţiilor 
 

Faza achiziţiilor propriu-zise 
 

Administrarea contractului 



Faza întâi - planificarea achiziţiilor 
 
Această fază a procesului de achiziţie constă în patru etape: 
(1) elaborarea bugetului şi planificarea investiţiilor; 
(2) pregătirea listei licitatorilor / ofertanţilor; 
(3) constituirea unei echipe de management al achiziţiilor; 
(4) crearea unei autorităţi în materie de achiziţii. 
 
Etapa 1: Elaborarea bugetului şi planificarea investiţiilor 
 
Prima şi una dintre cele mai importante etape în planificarea achiziţiilor constă în a determina ce 
servicii, bunuri şi lucrări publice vor fi necesare în viitor. În acest stadiu, trebuie să se facă o 
evaluare realistă a nevoilor comunităţii şi a costurilor de capital asociate acestora. Bugetele 
trebuie elaborate anual sau pentru perioade mai lungi de timp. Nevoile se schimbă, iar preţurile se 
pot modifica şi ele, şi încă substanţial (de exemplu, datorită inflaţiei). Atunci când acest lucru se 
întâmplă, planurile trebuie să fie schimbate pentru a fi corelate cu fondurile disponibile. 
 
Bugetele trebuie să fie elaborate cu grijă, pe baza celor mai credibile date disponibile, referitoare 
la evoluţia în timp a costurilor. De aceea, este necesar ca autoritatea locală să deţină o arhivă cu 
înregistrări / dosare referitoare la toate tipurile de achiziţii şi la costurile lor reale şi finale. 
Această practică va duce la constituirea unei valoroase baze de date, care poate fi utilizată la 
elaborarea unor bugete realiste pentru viitoarele achiziţii. 
 
Activităţile de achiziţii trebuie planificate având ca obiectiv obţinerea celei mai bune valori 
pentru fiecare investiţie din fonduri publice. Atunci când este posibil, achiziţiile trebuie 
planificate în aşa fel încât să se beneficieze de condiţiile favorabile de pe piaţă, precum şi de 
facilităţile oferite de potenţialii furnizori. 
 
Atunci când procesul de elaborare a bugetului a fost finalizat, este important să fie informată 
comunitatea despre ceea ce s-a plănuit pentru viitor. Aceste planuri permit antreprenorilor şi 
furnizorilor să analizeze bunurile şi serviciile planificate pentru a fi achiziţionate în viitor şi să-şi 
planifice răspunsul la cererile entităţilor achizitoare, într-un mod care se potriveşte cel mai bine 
propriei afaceri / întreprinderi. A oferi, din timp, informaţii în această manieră constituie un prim 
pas în a asigura / a garanta că entitatea achizitoare va atrage cel mai mare număr posibil de 
ofertanţi calificaţi, atunci când intenţia de achiziţie va fi anunţată public. 
 
În consecinţă, bugetul anual trebuie publicat şi pus la dispoziţia publicului, în cel mai scurt timp 
de la aprobarea lui. Dacă apar schimbări în cadrul bugetului în cursul anului fiscal respectiv, 
acestea trebuie publicate de îndată ce se ia cunoştinţă de ele. 
 
Concomitent cu publicarea bugetului, elaborarea unei liste cu ofertanţii agreaţi constituie o bună 
practică înainte de demararea activităţilor de achiziţii. În ziarele aprobate, de largă circulaţie şi 
difuzare, trebuie să se publice anunţuri prin care să se solicite antreprenorilor şi furnizorilor să 
demareze procesele de pre-calificare pentru anumite categorii / nivele şi tipuri de achiziţii. 
Subiectul calificării contractanţilor şi furnizorilor este tratat mai târziu în acest manual, însă un 
exemplu de pre-anunţ / anunţ preliminar de achiziţie este prezentat în pagina următoare. 
 



Etapa a 2-a: Pregătirea listelor de licitatori / ofertanţi 
 
Listele de ofertanţi agreaţi trebuie să fie revizuite cel puţin anual, fiecărui contractant       
cerându-i-se să trimită informaţii actualizate la fiecare revizuire. Trebuie remarcat faptul că 
elaborarea unei liste cu ofertanţii agreaţi nu îi exclude pe alţi contractanţi de la participarea la 
activităţi de achiziţii separate. Contractanţii, care nu au fost respinşi anterior ca necalificaţi, pot 
trimite o ofertă, însoţită de datele relevante pentru calificare; oferta şi aceste date vor face 
obiectul analizei şi aprobării, înainte de a se accepta orice ofertare. 
 
Este, de asemenea, o practică acceptată ca să poată trimite oferte numai ofertanţii care au fost 
acceptaţi pentru înscrierea pe lista de ofertanţi aprobată. Totuşi, dacă se optează pentru această 
soluţie, trebuie să se precizeze clar în anunţul de pre-calificare că licitaţia se adresează exclusiv 
ofertanţilor agreaţi / aprobaţi şi să se stipuleze, în mod expres, perioada de valabilitate a listei 
ofertanţilor agreaţi. 
 
Etapa a 3-a: Constituirea echipei de management al activităţii de achiziţii 
 
Trebuie constituită o echipă de management pentru fiecare activitate de achiziţii. Echipa trebuie 
să conţină reprezentanţi din următoarele compartimente funcţionale: 
• Achiziţii 
• Programe 
• Juridic 
• Financiar 
• Buget 
 
Munca în echipă este importantă, deoarece fiecare dintre aceste discipline reprezintă aspectele 
principale ale activităţii de achiziţii şi, în consecinţă, sunt interdependente. În plus, abordarea în 
maniera muncii în echipă duce la crearea unor interverificări şi a unor echilibre care asigură 
transparenţa întregului proces. În cele ce urmează, este prezentată o descriere sumară a 
principalelor responsabilităţi ale echipei. 
 
Responsabilul de achiziţii 
 
Această persoană va deţine controlul asupra activităţii de achiziţii şi va fi răspunzătoare cu 
asigurarea faptului că toate activităţile, care intră în componenţa ciclului de achiziţii, să se 
desfăşoare în conformitate cu Legea Achiziţiilor Publice şi cu alte reglementări conexe. Pentru a 
exercita această funcţie, responsabilul de achiziţii trebuie să dispună de o autoritate delegată, clar 
definită, din partea conducerii entităţii achizitoare şi să fie pe deplin conştient de importantele 
responsabilităţi pe care şi le asumă în acest post. Asociată acestei responsabilităţi este 
răspunderea financiară şi juridică / legală a responsabilului de achiziţii în conformitate cu 
prevederile Legii Achiziţiilor Publice. În consecinţă, se impune ca, înainte de a fi numită în 
această funcţie, persoana, care urmează să devină responsabilul de achiziţii, trebuie să fie bine 
instruită şi calificată cu privire la toate aspectele legate de activitatea de achiziţii. 
 
Directorul de program 
 



Această persoană va răspunde de obiectul / obiectivul acţiunii de achiziţii, fiind responsabilă de 
elaborarea termenilor de referinţă pentru achiziţie şi de planificarea graficului global pentru 
fiecare activitate de achiziţii asociată / conexă. De exemplu, în cadrul unui proiect de lucrări 
publice vor exista câteva activităţi de achiziţie de-a lungul duratei sale de serviciu. Acestea vor 
include eventuale contracte de achiziţie de servicii (pentru proiectare), de lucrări publice (pentru 
construcţie) şi de bunuri-dotări (pentru mobilier şi echipamente). Fiecare activitate trebuie 
programată în aşa fel încât să nu existe întârzieri în finalizarea proiectului. Această persoană va 
îndeplini funcţia de director tehnic, de-a lungul întregii perioade de viaţă a proiectului. 
 
Responsabilul din serviciul buget 
 
Această persoană trebuie să asigure faptul că activitatea de achiziţii se desfăşoară în limitele 
bugetului aprobat şi că au fost alocate, realmente, fonduri pentru acest scop. Constituie o bună 
practică statuarea ca funcţionarul din compartimentul buget să acorde autorizarea oficială, 
referitoare la faptul că achiziţia are aprobarea din partea compartimentului buget, şi că există 
fonduri pentru acest scop. Această aprobare trebuie să constituie o cerinţă obligatorie pentru orice 
acţiune / activitate de achiziţii.    
 
Responsabilul financiar 
 
Acestă persoană trebuie să asigure că vor fi stabilite / deschise conturi adecvate pentru achiziţie şi 
că fondurile vor fi transferate în contul destinat. Această persoană va fi complet responsabilă de 
plata contractanţilor şi a furnizorilor, de-a lungul întregii perioade a contractului, precum şi de 
asigurarea funcţionării unor mecanisme de contabilitate şi de audit adecvate. 
 
Consilierul juridic 
 
Consilierul juridic va oferi asistenţă juridică privind toate aspectele legislative care au legatură cu 
achiziţia respectivă. Acest lucru este de o importanţă specială, nu numai în raport cu Legea 
Achiziţiilor Publice, dar şi al efectului pe care alte legi îl pot avea asupra achiziţiei publice 
respective. Consilierul juridic va avea un rol foarte important în asigurarea transparenţei 
procesului de achiziţie şi a unui înalt nivel de etică, de-a lungul întregului ciclu al acestuia. În 
plus, el va fi responsabil de revizuirea şi aprobarea anumitor documente, cum ar fi condiţiile 
contractuale şi orice alte aspecte contractuale care pot apărea. 
 
Delegarea autorităţii pentru achiziţii publice 
 
După cum s-a amintit, responsabilul de achiziţii trebuie să aibă o delegare de autoritate din partea 
factorilor de decizie ai autorităţii contractante, înainte de a putea demara orice activitate de 
achiziţii. În mod normal, această autoritate poate fi delegată la diferite niveluri. De exemplu, 
autoritatea poate fi delegată pentru achiziţii mici, cu o valoare financiară bine stabilită. 
Autoritatea de achiziţionare poate fi delegată până la o valoare mai mare a achiziţiei şi aşa mai 
departe, până la cel mai ridicat nivel care poate fi atins – atunci când responsabilul de achiziţii are 
o autoritate nelimitată. Acest lucru trebuie să fie întotdeauna privit ca o posibilitate de înaintare în 
carieră, iar trecerea de la un nivel la altul se poate face numai după ce persoana respectivă a atins 
anumite standarde de educaţie şi instruire. Aceste nivele de instruire ar trebui confirmate numai 
pe bază de examinare şi certificare. 



 
Delegarea de autoritate pentru achiziţii publice trebuie făcută numai în scris. Delegarea / 
mandatul trebuie să includă:  
(1) numele persoanei căreia i se deleagă autoritatea;  
(2) numele persoanei care deleagă autoritatea şi temeiul autorităţii ei;  
(3) limita autorităţii delegate şi valoarea financiară maximă;  
(4) perioada pentru care delegarea este valabilă. 
 
Faza a doua – Achiziţia propriu-zisă 
 
Faza de achiziţie, propriu-zisă, este perioada în care au loc toate activităţile de achiziţie. Acţiunile 
/ activităţile care trebuie finalizate în această fază se întind de la publicarea primului anunţ de 
achiziţie până la adjudecarea contractului şi includ următoarele: 
 
1. Luarea unei decizii privind opţiunile de achiziţionare 
 
Prima alegere, care trebuie făcută într-o activitate de achiziţii propusă, se referă la stabilirea celui 
mai potrivit tip de achiziţie pentru cazul respectiv, atât din punct de vedere legal, cât şi din punct 
de vedere practic. Trimiterea următoare se face chiar la Legea Achiziţiilor Publice, care stabileşte 
condiţiile în care pot fi utilizate anumite opţiuni privind achiziţiile. Cel mai oportun tip de 
achiziţie este acela prin competiţie deschisă, licitaţie deschisă, prin care cât mai mulţi ofertanţi 
vor fi încurajaţi să depună oferte. Există şi alte metode care pot fi aplicate. Acestea trebuie 
revăzute, cu grijă, de responsabilul de achiziţii şi de întreaga echipă de achiziţii, iar din partea 
consilierului juridic, trebuie cerută o îndrumare specială. 
 
Pe lângă achiziţiile prin licitaţie publică deschisă (competiţie deschisă), celelalte metode 
disponibile din cadrul Legii Achiziţiilor Publice sunt: licitaţia restrânsă / cu preselecţie, 
procedurile de achiziţii prin negociere (competitivă sau dintr-o singură sursă), achiziţia prin 
cerere de ofertă de preţ şi achiziţia directă (dintr-o singură sursă).  
 
Procedurile de achiziţie prevăzute de legislaţia românească sunt prezentate în continuare. 
 
Achiziţia directă – Este procedura de achiziţie numai pe baza documentului contabil justificativ, 

care, în acest caz, se consideră contract de achiziţie publică. 
 
Oferta de preţ – Este procedura prin care autoritatea contractantă solicită oferte de preţ de la cel 

puţin trei, dacă este posibil, şi, oricum, nu mai puţin de doi furnizori, executanţi sau prestatori. 
 

Această procedură se foloseşte atunci când valoarea estimată a contractului de achiziţie 
publică, fără TVA, este mai mică de 40.000 euro, în cazul contractării de produse şi servicii, şi 
mai mică de 100.000 euro, în cazul contractării de lucrări. Autoritatea contractantă este 
obligată să solicite oferte de preţ de la cel puţin trei furnizori, dacă este posibil, dar, în nici un 
caz, nu mai puţin de doi.  

 
Negocierea cu o singură sursă – Este procedura prin care autoritatea contractantă se consultă şi 

negociază clauzele contractuale cu un singur furnizor, executant sau prestator. Această 
procedură trebuie analizată şi justificată, cu grijă, înainte de a fi folosită. Ea se aplică conform 



legislaţiei: atunci când produsele sau serviciile solicitate pot fi executate de un singur 
contractor; sau atunci când se doreşte înlocuirea / modernizarea unei investiţii mai vechi şi 
este nevoie de păstrarea compatibilităţii tehnice; atunci când se doreşte achiziţionarea unor 
produse şi servicii suplimentare unui contract deja existent şi care nu au fost prevăzute iniţial, 
dar au devenit necesare din care neprevăzute; atunci când se doreşte achiziţionarea de noi 
servicii sau lucrări similare unora pentru care deja s-a încheiat un contract de achiziţie publică. 

 
Negocierea competitivă – Este procedura prin care autoritatea contactantă se consultă şi 

negociază clauzele contractuale cu mai mulţi furnizori, executanţi sau prestatori. 
 

Această metodă trebuie şi ea revăzută / analizată şi justificată cu grijă, înainte de a fi utilizată. 
Ea poate fi folosită numai atunci când procedura de achiziţie publică anterioară nu şi-a 
îndeplinit scopul sau atunci când instituţia / entitatea achizitoare nu este capabilă să specifice, 
în detaliu, natura achiziţiei propuse. Un exemplu, în acest caz, este situaţia în care este 
necesară execuţia unor reparaţii urgente şi este imposibilă definirea întinderii lor. Un alt 
exemplu este situaţia în care achiziţia este de o asemenea natură încât îndeplinirea cerinţelor 
acesteia ar fi imposibilă prin utilizarea unei proceduri publice sau a uneia restrânse. Atunci 
când se utilizează licitaţia prin negociere competitivă, instituţia achizitoare trebuie să invite, 
întotdeauna, cel puţin trei firme pentru a lua parte la negociere, dacă este posibil, şi nu mai 
puţin de doi, şi fiecare dintre ele trebuie să primească aceleaşi informaţii cu privire la achiziţie. 

 
Licitaţia restrînsă – Este procedura prin care numai furnizorii, executanţii sau prestatorii 

selectaţi de către autoritatea contractantă sunt invitaţi să depună oferte. 
 

Această metodă poate fi utilizată numai atunci când obiectivul achiziţiei este o problemă de 
siguranţă naţională: atunci când, în mod justificat, nu există suficient timp sau nu este evidentă 
existenţa raportului avantajos cost / beneficiu pentru organizarea unei proceduri publice de 
achiziţii sau atunci când o licitaţie publică anterioară nu şi-a îndeplinit scopul. Motivele pentru 
selectarea acestui tip de achiziţie trebuie să fie justificate / bine întemeiate. Încă o dată, trebuie 
amintit faptul că, înainte de a lua o decizie în privinţa alegerii acestui tip de licitaţie, trebuie 
consultat consilierul juridic. 

 
Licitaţia deschisă – Este procedura prin care orice furnizor, executant sau prestator interesat are 

dreptul de a depune oferta. 
 
Concurs de soluţii – Este procedura care permite autorităţii contractante, în special în domeniile 

planificării teritoriale şi urbane, arhitecturii, lucrărilor de construcţii, prelucrării datelor, să 
achiziţioneze o soluţie, şi anume un plan sau un proiect, prin selectarea acesteia pe baze 
concurenţiale, de către un juriu, cu sau fără acordarea de premii concurentului / concurenţilor, 
câştigător / câştigători. 

 
Achiziţia directă  
 
Această procedură se aplică în cazurile în care valoarea estimată a contractului de achiziţie, fără 
TVA, este mai mică de 1500 euro, sau în alte cazuri stabilite printr-o hotărâre a guvernului. În 
această situaţie, documentul contabil justificativ ţine loc de contract de achiziţie publică. 
 



În toate cazurile, în care se foloseşte licitaţia deschisă, licitaţia restrânsă, negocierea competitivă, 
negocierea cu o singură sursă şi oferta de preţ, ofertanţii trebuie să îndeplinească condiţiile de 
calificare referitoare la: eligibilitate, înregistrare, capacitate tehnică şi economică. 
 
2. Anunţurile de achiziţii şi publicitatea  
 
Publicitatea oportunităţilor oferite de o licitaţie de achiziţii reprezintă o parte importantă a 
procesului de achiziţii publice, deoarece ajută la atragerea unui număr mare de ofertanţi calificaţi 
pentru a participa la licitaţia respectivă. Potrivit legislaţiei româneşti, autoritatea contractantă are 
mai multe tipuri de obligaţii specifice în domeniul publicităţii şi transparenţei: 

a) să transmită spre publicare Monitorului Oficial partea a VI-a – Achiziţii Publice, în termen de 
30 de zile de la începerea anului bugetar, un anunţ de intenţie, cuprinzând toate contractele de 
achiziţie publică prevăzute a fi atribuite în decursul următoarelor 12 luni, a căror valoare este 
mai mare de 125.000 euro. Publicarea anunţului nu creează obligaţia de a efectua respectiva 
achiziţie publică. Această prevedere este obligatorie numai pentru autorităţile publice, nu şi 
pentru persoanele juridice de drept privat, care trebuie să aplice legistaţia privind achiziţiile 
publice; 

b) să transmită spre publicare în Monitorul Oficial partea a VI-a – Achiziţii Publice, un anunţ 
privind atribuirea unui contract de achiziţie publică atunci când foloseşte licitaţia deschisă, 
licitaţia restrânsă, negocierea competitivă şi concursul de soluţii. Se pot folosi şi alte mijloace 
de informare locale, naţionale sau internaţionale, dar numai după publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial. 

 
3. Pregătirea documentelor de licitaţie 
 
Scopul documentelor de licitaţie este de a oferi viitorilor ofertanţi o prezentare clară şi fără 
ambiguităţi a cerinţelor persoanei juridice achizitoare / entităţii achizitoare, în legătură cu 
achiziţionarea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor publice care fac obiectul activităţii de achiziţie. 
În plus, aceste documente trebuie să includă detalii privind regulile care vor guverna procedura 
de achiziţie, baza de evaluare a ofertelor, precum şi termenii şi condiţiile contractului care va fi 
încheiat cu ofertantul câştigător. Manualul de Achiziţii Publice pentru ţările centrale şi est 
europene, SIGMA/ILO, prezintă, în mod clar, cele trei componente esenţiale ale tuturor 
documentelor de licitaţie. Aceste trei componente sunt prezentate în continuare. 
 
Instrucţiuni pentru ofertanţi 
 
Acestea prezintă regulile administrative pentru procesul de licitaţie, inclusiv criteriile de evaluare 
a ofertelor şi ofertanţilor. 
 
Cerinţe 
 
Se referă la descrierea bunurilor, a serviciilor, a lucrărilor şi a specificaţiilor tehnice / caietului de 
sarcini pentru serviciile care vor fi achiziţionate, inclusiv o declaraţie clară a standardelor minime 
de calitate. 
 
Condiţii contractuale 



 
Condiţii comerciale prestabilite / impuse de achizitor. 
 
O atenţie deosebită trebuie acordată pregătirii documentelor de licitaţie, astfel încât acestea să fie 
clare şi fără ambiguităţi. Timpul consumat în  faza de pregătire va fi mai mult decât compensat în 
timpul fazei de evaluare a ofertelor şi ofertanţilor. Dacă sunt disponibile documentele standard de 
licitaţie, acestea trebuie încorporate în setul specific proiectului. Nu schimbaţi documentele 
standard aprobate, fără consultarea prealabilă a consilierului juridic. 
 
Lista de cerinţe şi specificaţiile tehnice / caietul de sarcini reprezintă componenta individualizată 
a documentelor de licitaţie, specifică pentru fiecare caz de achiziţie în parte şi care necesită cea 
mai mare grijă privind asigurarea unei declaraţii clare asupra nevoilor achizitorului. În funcţie de 
mărimea şi de complexitatea proiectului, pregătirea cerinţelor tehnice poate fi realizată, chiar, de 
persoana juridică achizitoare sau de către un consultant, expert în domeniul respectiv (de 
exemplu, proiectare tehnică complexă). Dacă este utilizat un consultant, firmei sau persoanei 
fizice respective trebuie să i se aducă la cunoştinţă termenii de referinţă foarte precişi, înainte de a 
începe pregătirea documentelor de licitaţie, şi toate cerinţele şi constrângerile care sunt 
cunoscute. Consultantului trebuie să i se acorde un timp suficient pentru a pregăti documentele 
tehnice, aşa cum trebuie, şi pentru a prospecta piaţa, cu scopul găsirii celei mai bune soluţii 
tehnice care oferă cea mai bună valoare pentru investiţia propusă.  
 
4. Asamblarea dosarului de licitaţie 
 
Dosarul de licitaţie reprezintă pachetul complet de licitaţie şi se compune din următoarele 
elemente: 
 
• instrucţiuni către ofertanţi / date privind licitaţia; 
• condiţiile generale de contractare; 
• condiţiile speciale de contractare; 
• lista cerinţelor şi caietul de sarcini; 
• formulare de ofertă; 
• formular de bonitate şi scrisori de garanţie. 
  
Lista de verificare privind instrucţiunile pentru ofertanţi 
 
– Persoana / persoanele achizitoare şi articolul / articolele care vor fi licitate; 
– Valoarea garanţiei de participare la licitaţie ; 
– Cerinţele de calificare a ofertanţilor (în lipsa pre-calificării); 
– Obiectul licitaţiei; 
– Dacă sunt admise oferte alternative sau nu; 
– Preţul fix sau variabil; 
– Durata de valabilitate a ofertei ; 
– Data şi ora limită, precum şi locul unde va fi depusă oferta; 
– Data, ora şi locul deschiderii ofertelor (uneori, este identic cu acela de depunere a ofertelor); 
– Criteriile de evaluare; 
– Valoarea garanţiei de bună execuţie. 
 



Instrucţiuni către ofertanţi 
 
De reţinut că această secţiune nu devine o parte a documentelor de contractare, după adjudecare. 
Scopul unic al acestei secţiuni este să prezinte ofertanţilor aranjamentele procedurale valabile pe 
durata activităţii de achiziţie. Instrucţiunile către ofertanţi trebuie să includă: 
 

Date generale despre proiect 
 
Acestea includ numele şi adresa persoanei juridice achizitoare, numele responsabilului oficial şi 
autoritatea de achiziţii. Ele includ, de asemenea, detalii despre scopul achiziţiei respective şi 
confirmarea disponibilităţilor financiare. Dacă există anumite restricţii privind eligibilitatea 
ofertanţilor sau a produselor care vor fi furnizate, acestea trebuie menţionate în acestă secţiune. 
Dacă nu a avut loc o preselecţie a ofertanţilor, atunci această secţiune va include şi cerinţele de 
calificare a ofertanţilor. În cazul în care este necesară o vizită a amplasamentului, vor fi 
specificate informaţiile privind locul şi perioada în care aceasta va avea loc. 
 

Documentele de licitaţie 
 
Este prezentată o descriere detaliată a conţinutului pachetului de documente de licitaţie şi este 
listat fiecare din documentele incluse. Sunt prezentate şi detalii despre: cum şi unde se pot obţine 
informaţii suplimentare, şi procedura de depunere a documentelor. 
 

Pregătirea ofertelor  
 
Oferă tuturor ofertanţilor informaţii complete privind documentele care trebuie depuse în cadrul 
ofertelor şi cerinţele asociate acestora. 
 
De exemplu, în legislaţia românească aceste informaţii se referă la: 
 
• costul asociat al elaborării şi prezentării ofertei; 
• limba de redactare a ofertei; 
• vizitarea amplasamentului (în cazul achiziţiei de lucrări); 
• perioada de valabilitate a ofertelor; 
• documentele ofertei; 
• documentele care insoţesc oferta; 
• propunerea tehnică; 
• propunerea financiară; 
• garanţia pentru participare. 
 

Depunerea ofertelor 
 
Această secţiune include informaţii asupra locului şi momentului când ofertele trebuie depuse şi 
cum vor fi identificate documentele de licitaţie. Instrucţiunile trebuie să ofere informaţii şi asupra 
modului în care vor fi tratate ofertele nedepuse în termen sau care prezintă modificări. 
 



Deschiderea şi evaluarea ofertelor 
 
Această secţiune va conţine informaţii despre locul de deschidere a ofertelor, despre modalitatea 
de deschidere a acestora (de exemplu, care sunt persoanele admise să participe la deschiderea 
ofertelor). Trebuie, de asemenea, stipulate detaliile privind criteriile de selecţie şi de evaluare, 
precum şi procedura de corectare a erorilor. 
 

Adjudecarea contractului 
 
Contractul va fi adjudecat de ofertantul care a oferit cel mai scăzut preţ şi a răspuns cerinţelor 
specificate în documentele de licitaţie, iar acest lucru trebuie menţionat în această secţiune. De 
asemenea, trebuie stipulate detalii privind modul în care va fi anunţat ofertantul câştigător (de 
obicei, printr-o „Scrisoare de acceptare” a ofertei) şi despre cerinţele pe care va trebui să le 
îndeplinească ofertantul câştigător, privind garanţia de bună execuţie. Dacă se intenţionează 
efectuarea unei plăţi în avans sau a unei plăţi pentru demararea lucrărilor, atunci trebuie incluse şi 
detaliile garanţiei cerute pentru a acoperi această plată. 
 
Manualul de Achiziţii Publice pentru Europa Centrală şi de Est al SIGMA/ILO conţine 
următoarele informaţii utile despre secţiunea referitoare la instrucţiunile pentru licitatori, din 
cadrul documentaţiei de licitaţie: 
 

Condiţiile generale de contractare 
 
Dacă sunt  disponibile seturi de documente standard, acestea includ, de obicei, condiţiile generale 
ale contractului de achiziţie. Aceste condiţii contractuale pot varia puţin, în funcţie de tipul de 
achiziţie publică (de bunuri, lucrări sau servicii). De aceea, trebuie avută mare grijă la 
încorporarea setului adecvat de documente . Încă o dată, vă atragem atenţia să nu modificaţi sau 
să amendaţi setul standard de documente, fără consultarea prealabilă a consilierului juridic! 
 
Condiţiile generale ale unui contract stabilesc termenii comerciali impuşi / prescrişi de autoritatea 
/ persoana juridică achizitoare; dar, ca o chestiune de principiu, condiţiile generale de contractare 
trebuie să fie corecte faţă de ambele părţi contractante. Condiţiile nerezonabile vor conduce, doar, 
la preţuri mai mari, ca urmare a faptului că ofertanţii vor încerca să-şi acopere riscurile aferente. 
Acest lucru determină, în mod inevitabil, un număr excesiv de reclamaţii pe durata derulării 
contractului. În consecinţă, condiţiile contractului trebuie să distribuie, în mod echitabil, riscul 
implicat şi să identifice, în mod clar, obligaţiile persoanei juridice achizitoare şi ale 
contractantului. De asemenea, ele trebuie să definească obligaţiile legate de cost, de timp şi de 
controlul calităţii, să ofere o manieră de soluţionare a disputelor şi să definească condiţiile precise 
pentru acceptarea bunurilor, lucrărilor sau serviciilor. 
 

Prevederi contractuale specifice 
 
După ce a fost selectat setul adecvat de condiţii generale al contractului, acest set trebuie revizuit, 
cu grijă, pentru a decide care informaţii suplimentare trebuie oferite, pentru a le corela cu 
specificul contractului respectiv. Acest lucru este necesar, deoarece „Condiţiile generale de 
contractare standard” sunt generice şi, de aceea, este necesară adăugarea unor date specifice 
fiecărei achiziţii, pentru a completa documentaţia contractului propus. În continuare, este 



prezentată o listă de verificare a prevederilor care trebuie avute în vedere. 
 

Lista de verificare pentru prevederi contractuale specifice 
 
– Numele şi adresa persoanei juridice achizitoare şi a reprezentantului autorizat al acesteia; 
– Descrierea contractului şi numărul de identificare al acestuia; 
– Documentele care trebuie înmânate ca o parte integrantă a contractului (de exemplu, manualele 

de întreţinere); 
– Limba în care a fost întocmit contractul şi legea care-l guvernează; 
– Datele începerii şi terminării contractului; 
– Limitele asigurării; 
– Detaliile privitoare la garanţia de bună execuţie; 
– Formula de calculare şi ajustare a preţului; 
– Procedurile de ambalare şi manevrare; 
– Serviciile suplimentare (instruire, service post-vânzare etc.); 
– Procedura de rezolvare a litigiilor; 
– Daunele pentru depăşirea termenului de execuţie; 
– Bonusurile pentru execuţie înainte de termen. 
 

Lista cerinţelor şi a specificaţiilor tehnice / caiet de sarcini 
 
Acestea sunt, întotdeauna, specifice unui anumit contract şi descriu cerinţele fizice ale 
respectivului contract. Ele trebuie să fie comprehensibile, clare, lipsite de ambiguităţi şi 
prezentate, de o asemenea manieră, astfel încât ofertanţii să fie capabili să-şi prezinte propunerile 
fără a-şi restricţiona sau condiţiona ofertele. În plus, ele trebuie prezentate în aşa fel încât să 
asigure cea mai largă competiţie şi să cuprindă o formulare clară a standardelor cerute în materie 
de manoperă, de materiale şi de execuţia bunurilor sau a serviciilor care vor fi achiziţionate. 
Trebuie avută o mare grijă în vederea evitării utilizării unor specificaţii din brevete / patente, care 
vor limita competiţia. Atunci când se consideră că folosirea anumitor specificaţii reprezintă cea 
mai bună modalitate de a descrie obiectul achiziţiei, ar trebui adaugată sintagma / cuvintele „sau 
altele similare şi aprobate”. Specificaţiile trebuie, întotdeauna, să ceară ca toate bunurile şi 
materialele să fie noi şi neutilizate, să reprezinte ultima variantă constructivă şi să fie conforme 
cu ultimele standarde şi norme din domeniu. 
 

Formulare de licitaţie 
     
Dosarul de licitaţie trebuie să includă, întotdeauna, un formular de licitaţie standard, care să fie 
completat de ofertanţi şi depus ca o parte a pachetului de licitaţie. Formularul de licitaţie 
stabileşte cerinţele precise ale entităţii achizitoare pentru preţul stabilit de către ofertanţi. Din 
acest motiv, acesta trebuie standardizat, astfel încât evaluarea să fie efectuată pe baza unei 
comparaţii directe. Nu trebuie admise abateri de la formularul de licitaţie. 
 
Modelul de formular de licitaţie variază în funcţie de natura şi tipul achiziţiei (bunuri, lucrări sau 
servicii), şi în cele ce urmează este prezentată o listă de verificare conţinând elementele care 
trebuie incluse în acest formular. 
 

Lista de verificare a elementelor ce trebuie incluse în formularul de licitaţie 



 
– Scurta descriere a achiziţiei; 
– Numele persoanei juridice achizitoare; 
– Confirmarea acordului ofertanţior de a se conforma cu documentele licitaţiei; 
– Prevederea referitoare la antecalculaţia preţului; 
– Perioada de valabilitate a ofertei; 
– Confirmarea garanţiei de participare la licitaţie şi a garanţiei de bună execuţie; 
– Recunoaşterea formularului de licitaţie ca fiind o obligaţie contractuală până la încheierea unui 

nou contract; 
– Declaraţia că persoana juridică achizitoare nu este obligată să accepte această ofertă sau orice 

altă ofertă; 
– Semnatura ofertantului, data şi atestarea acesteia. 
 

Cauţiuni şi garanţii  
 
Există mai multe tipuri de garanţii şi cauţiuni: 
 

Garanţia de participare la licitaţie 
 
Aceasta este prezentată odată cu oferta, pentru a asigura că ofertantul prezintă o ofertă de bună 
credinţă. Garanţia nu trebuie să depăşească două sau trei procente din valoarea estimată a 
contractului. Această garanţie poate fi depusă fie sub forma unui cec certificat de o bancă, care nu 
poate fi încasat decât dacă ofertantul este în culpă, sau o scrisoare de garanţie bancară, emisă de o 
bancă aprobată de achizitor. Garanţia de participare la licitaţie va rămâne valabilă până după 
încheierea procesului de evaluare şi anunţarea adjudecării contractului. În mod tipic, garanţia 
trebuie păstrată încă 28 de zile de la expirarea perioadei de valabilitate a ofertei. Garanţia de 
participare la licitaţie trebuie returnată ofertanţilor imediat după această perioadă. 
 
Garanţia de participare la licitaţie poate fi încasată / executată numai în următoarele cazuri: 
 
• un ofertant îşi retrage oferta înainte de expirarea perioadei de valabilitate; 
• anunţul de adjudecare a ofertei a fost transmis ofertantului cu cea mai scazută ofertă şi, în acel 

moment, ofertantul refuză să încheie contractul sau nu depune garanţia de bună execuţie, în 
conformitate cu prevederile instrucţiunilor pentru ofertanţi. 

 
În pagina următoare se prezintă un formular de garanţie de participare la licitaţie, în care este 
utilizată o garanţie bancară, aşa cum este recomandat în Documentele Standard de Licitaţie ale 
Băncii Mondiale. 
 

Garanţii de bună execuţie 
 
Garanţiile de bună execuţie sunt cerute pentru a se asigura că şi contractanţii vor încheia 
contractul în mod satisfăcător, conform cu cerinţele declarate ale acesteia. Dacă un contractor nu 
îşi îndeplineşte oricare dintre cerinţele stabilite legal sau nu întreprinde nici o acţiune pentru 
remedierea defectelor, atunci ultima soluţie este executarea garanţiei bancare de bună execuţie. 
De reţinut că acesta este un pas foarte serios care trebuie parcurs într-un contract, cu consecinţe 
juridice frecvente şi complexe. De aceea, nu trebuie recurs la el decât dacă toate celelalte metode 



de soluţionare au dat greş. Contractantul, care nu şi-a îndeplinit obligaţiile, trebuie informat 
despre intenţia persoanei juridice achizitoare de a executa garanţia de bună execuţie, iar 
circumstanţele care au condus la această acţiune trebuie bine documentate. 
 
Garanţia de bună execuţie este în mod normal emisă de către bănci, în cazul garanţiilor bancare, 
sau de societăţi de garantare, în cazul obligaţiunilor de bună execuţie.  
 
În cazul contractelor pentru lucrări de construcţie, scrisoarea de garanţie bancară trebuie să 
acopere între cinci şi opt la sută din suma contractului, în funcţie de mărimea acestuia. 
Obligaţiunile de bună execuţie reprezintă în mod normal 30% din valoarea contractului. 
Garanţiile nu trebuie eliminate în totalitate, pe parcursul întregii perioade a contractului, înainte 
de sfârşitul perioadei de garanţie. 
 
Garanţiile de bună execuţie pot fi solicitate şi în cazul contractelor de aprovizionare şi trebuie să 
aibă aceeaşi valoare ca aceea menţiontă mai sus. 
 
Garanţiile de bună execuţie nu sunt, în mod normal, incluse în contractele de servicii, deşi 
clauzele de compensaţie pentru neîndeplinirea îndatoririlor (reţineri) vor fi o parte a acestor 
contracte. 
 
Garanţiile de tip bancar pot fi „condiţionate” sau „necondiţionate”. După cum sugerează şi 
numele, o garanţie „condiţionată” poate fi executată numai în anumite circumstanţe. Acestea sunt 
cel mai bine descrise în Documentele Standard ale Băncii Mondiale: 
 

„Încasarea / executarea acestei forme de garanţie de bună execuţie este limitată la 
cazurile în care Contractantul a eşuat în executarea contractului sau şi-a încălcat 
obligaţiile care derivă din acest contract şi se poate face numai în condiţiile unei 
declaraţii date de către Angajator / Achizitor sau de către managerul de proiect în 
legătură cu această situaţie şi după o analiză a Garantului, privitoare la îndeplinirea 
condiţiilor de culpă a Contractantului. Unele forme de garanţie conţin şi condiţii 
suplimentare de aplicare şi nu sunt executate decât după ce s-a ajuns la un acord cu 
privire la daunele plătibile sau după ce s-a facut o adjudecare în condiţiile respectării 
procedurilor de soluţionare a litigiilor. Atunci când este disponibilă, această formă de 
garanţie este preferată în domeniul construcţiilor, în dauna garanţiei necondiţionate. 
Totuşi, nu toate băncile comerciale (în calitate de garanţi) sunt dispuse să emită garanţii 
condiţionate şi nu toţi angajatorii sunt dispuşi să accepte această formă de cauţiune de 
execuţie.” 

 
Cauţiune de participare la licitaţie (garanţie bancară) 

 
AVÂND ÎN VEDERE CĂ ... (numele ofertantului), denumit în continuare „Ofertantul”, a trimis oferta lui / ei 
datată ... (data) pentru construcţia unui ... (numele contractului), denumit în continuare „Oferta”. 
 
ADUCEM LA CUNOŞTINŢĂ TUTUROR, prin prezenta, că Noi ... (numele Băncii) din ... (numele ţării), 
având sediul social în ..., denumită în continuare „Banca”, ne angajăm către ... (numele entităţii 
achizitoare / angajatorului), denumit în continuare „Angajatorul”, până în limita sumei de ..., pentru a 
cărei plată corectă şi reală către numitul Angajator se obligă prin prezenta Banca însăşi şi succesorii ei. 



 
ŞTAMPILAT cu Ştampila obişnuită a susnumitei Bănci, astăzi, ... (ziua) ... (luna) ... 20 .... 
 
CONDIŢIILE acestei obligaţii sunt: 
 
Dacă, după deschiderea ofertei, Ofertantul îşi retrage oferta în intervalul de valabilitate a ofertei specificat 
în formularul de Ofertă;  sau 
 
Dacă Ofertantul care a fost notificat, în timpul perioadei de valabilitate a ofertei, cu privire la acceptatea 
Ofertei lui de către Angajator: 

(a) nu reuseşte sau refuză să execute formularul de contract, în conformitate cu instrucţiunile pentru 
ofertanţi, dacă i se cere acest lucru; sau 

(b) nu reuseşte sau refuză să furnizeze cauţiunea / garanţia de execuţie, în conformitate cu 
instrucţiunile pentru ofertanţi; sau 

(c) nu acceptă corecţia preţului de ofertă, în conformitate cu clauza 27, (aceasta prevedere se referă la 
documentele standard ale Băncii Mondiale). 
 
Ne angajăm să plătim Angajatorului până la concurenţa sumei de mai sus, la primirea primei sale cereri 
scrise, fără a fi necesar ca Angajatorul să-şi susţină documentar cererea, cu condiţia ca, în cererea sa, 
Angajatorul să precizeze că suma, pretinsă de el, îi este datorată ca urmare a îndeplinirii oricăreia dintre 
cele trei condiţii de mai sus, cu specificarea condiţiei sau condiţiilor care au fost îndeplinite. 
 
Această garanţie va rămâne în vigoare până la data de ..., inclusiv, adică  ... zile după termenul limită de 
trimitere a ofertelor, dacă un astfel de termen limită este precizat în instrucţiunile pentru ofertanţi, sau 
poate fi extinsă de către Angajator, caz în care obligaţiile băncii încetează. Orice cerere referitoare la 
această garanţie trebuie să ajungă la Bancă nu mai târziu de data de mai sus. 
 
DATA ... SEMNĂTURA BĂNCII ... 
 
MARTOR ... ŞTAMPILA ... 
........................................................................................................... 
(semnătura, numele şi adresa) 
 
Observaţii:  
(1) Ofertantul trebuie să insereze valoarea / suma garanţiei, în litere şi cifre, aşa cum se indică în 
instrucţiunile pentru ofertanţi. 
(2) În mod obişnuit, 28 de zile după sfârşitul perioadei de valabilitate a Ofertei. Această dată 
trebuie să fie inserată de către Angajator înainte de redactarea documentelor de licitaţie. 
 
Pe de altă parte, o garanţie nelimitată trebuie plătită pe baza primei cereri scrise a persoanei 
juridice achizitoare, fără a fi nevoie de demonstrarea faptului că şi contractantul a eşuat în 
îndeplinirea obligaţiilor. În mod evident, aceasta reprezintă un instrument puternic în mâna 
autorităţii achizitoare. Cu toate acestea, după cum a fost deja afirmat anterior, trebuie acţionat cu 
grijă în utilizarea acestui tip de garanţie, iar circumstanţele care au condus la încasarea ei trebuie 
bine documentate.  
 
5.  Invitaţia de depunere a ofertelor 
 
Mijlocul de comunicare, selectat pentru a invita ofertanţii să depună oferte într-un anumit proiect, 



va fi în funcţie de tipul de achiziţie şi de mărimea acesteia. Pentru toate licitaţiile deschise, 
comunicarea va fi făcută publicând un anunţ publicitar în ziarele stipulate în Legea Achiziţiilor 
Publice. Ţineţi cont de faptul că acesta va fi anunţul publicitar final al achiziţiei şi că va trebui 
publicat cu aproximativ 30 de zile înainte ca documentele de licitaţie să fie gata pentru a fi 
distribuite. 
 
Invitaţii de depunere a ofertelor pot fi expediate prin scrisori, în cazul licitaţiilor restrânse sau în 
cazul în care a fost aprobată o listă de ofertanţi pre-calificaţi. 
 
În continuare veţi găsi o listă de verificare a elementelor ce trebuie incluse în invitaţia care va 
transmisă ofertanţilor. 
 
6.  Lista de verificare pentru invitaţia de depunere a ofertelor 
 
• Data publicării 
• Denumirea sau numărul contractului 
• Numele persoanei juridice achizitoare 
• Scurta descriere a achiziţiei 
• Locul de unde pot fi procurate documentele de licitaţie şi costul lor 
• Data, ora şi locul de depunere a ofertelor 
• Data, ora şi locul de deschidere a ofertelor (dacă este diferit de cel menţionat mai sus) 
• Perioada de valabilitate a ofertei 
• Valoarea garanţiei de participare la licitaţie 
 
7.  Emiterea documentelor de licitaţie 
 
Pachetul conţinând documentele de licitaţie trebuie să fie complet şi distribuit la data specificată 
în invitaţia de depunere a ofertelor. Pachetele incomplete nu trebuie distribuite; dacă este necesar, 
modificaţi data pentru începerea distribuirii lor. Acest lucru trebuie făcut printr-un anunţ public 
sau printr-o scrisoare, astfel încât toţi ofertanţii potenţiali să fie înştiinţaţi de această modificare. 
 
Ofertanţilor le poate fi încasată o taxă nerambursabilă pentru fiecare set de documente de licitaţie 
obţinut. Totuşi, acest cost nu trebuie să depăşească costurile normale de copiere şi de distribuire 
(sau, de exemplu, costul tipăririi desenelor şi a specificaţiilor / caietului de sarcini pentru un 
proiect de lucrări publice). 
 
8.  Comunicarea pe parcursul perioadei de licitaţie 
 
Vor exista, în mod inevitabil, întrebări şi clarificări care vor necesita o soluţionare pe parcursul 
perioadei de licitaţie. Ofertanţilor trebuie să li se specifice, în scris, în cadrul secţiunii 
„Instrucţiuni pentru ofertanţi”, cui trebuie să-i adreseze întrebările şi care este termenul limită 
pentru depunerea acestor întrebări (de exemplu, nu mai târziu de 15 zile înainte de data limită 
pentru depunerea ofertelor) şi pentru transmiterea răspunsurilor de către persoana juridică 
achizitoare. 
 
Atât întrebările, cât şi răspunsurile, trebuie formulate în scris. Este foarte important, de asemenea, 



ca toţi ofertanţii să fie conştientizaţi de toate întrebările şi răspunsurile care apar şi ca toţi 
ofertanţii să primească aceste informaţii în acelaşi timp. 
 
Constituie o practică utilă, mai ales în cazul proiectelor mari, complexe, să se organizeze o 
conferinţă pre-licitaţie, la care să fie invitaţi să participe toţi ofertanţii. Detaliile în legătură cu 
data şi locul de desfăşurare a licitaţiei trebuie să fie incluse tot în cadrul secţiunii „Instrucţiuni 
pentru ofertanţi” a documentelor de licitaţie. Nu este recomandabil ca participarea la acestă 
conferinţă să fie obligatorie (deoarece se poate întâmpla ca un contractant calificat să nu poată 
participa, din motive obiective). Este necesar să se încheie procese verbale ale acestei conferinţe, 
iar copii scrise ale acestora trebuie înmânate tuturor ofertanţilor, imediat după conferinţă. 
 
În cazurile în care, ca rezultat al unei clarificări legate de documentele de licitaţie, oricare dintre 
cerinţele acestor documente de licitaţie trebuie modificată, acest lucru trebuie făcut prin emiterea 
unei anexe / act adiţional la documentele de licitaţie. Această anexă trebuie să ofere detalii clare 
asupra modificării propuse şi să sfătuiască ofertanţii de oricare dintre efectele pe care prevederile 
ei le-ar putea avea asupra procedurii de licitaţie globală (de exemplu, efectul, pe care l-ar putea 
avea, face necesară prelungirea datei limită de depunere a ofertelor). Ofertanţii trebuie, 
întotdeauna, să confirme în scris primirea acestei anexe / act adiţional. 
 
9.  Primirea ofertelor 
 
Ofertele pot fi primite, în orice moment, înaintea datei şi a orei limită menţionate în invitaţia de 
depunere a ofertelor. Pentru primirea ofertelor, trebuie stabilit un birou special (de obicei, Biroul 
Contractări). Toate ofertele care sunt primite trebuie să fie marcate cu data şi ora primirii, şi 
înregistrate într-un registru de oferte primite. Ofertanţilor, care depun ofertele direct, trebuie să le 
fie înmânat un document scris, care atestă primirea ofertelor. Întregul personal trebuie să fie strict 
atenţionat, pentru a ne asigura că ofertele nu vor fi deschise înainte de data stabilită. Ofertele 
trebuie depozitate într-un dulap sigur, sub cheie, până la ora stabilită pentru deschiderea acestora. 
 
Ofertele primite după ora limită stipulată în anunţ trebuie respinse şi returnate, nedeschise, 
ofertanţilor respectivi. 
 
10. Comisia de licitaţie 
 
Înainte de deschiderea ofertelor, trebuie constituită o comisie de licitaţie. Această comisie va fi 
responsabilă pentru: deschiderea ofertelor, evaluarea acestora, determinarea „celei mai scăzute” 
oferte şi pregătirea unui raport detaliat asupra procedurilor care au avut loc. Comisia trebuie să 
includă următoarele persoane: 
• Un reprezentat la vârf al persoanei juridice achizitoare; 
• Directorul / Managerul de proiect; 
• Responsabilul / Specialistul în contractări / achiziţii publice; 
• Responsabilul / Specialistul finaciar / în bugete; 
• Responsabilul / Consilierul juridic / Specialistul în legislaţie; 
• Responsabilul / Specialişti în probleme tehnice. 
 
Acest grup poate fi suplimentat, în funcţie de mărimea şi de natura achiziţiei. 



 
Trebuie ales un preşedinte al acestei comisii, care va fi responsabil pentru derularea întregului 
proces de licitaţie. 
 
11. Proceduri de deschidere a ofertelor 
 
Deschiderea ofertelor este o procedură formală, care trebuie să aibă loc imediat după ora limită 
pentru primirea ofertelor, stabilită în secţiunea „Instrucţiuni pentru ofertanţi”, a documentelor de 
licitaţie. Comisia de licitaţie trebuie să fi fost, deja, constituită şi preşedintele ales. Preşedintele 
comisiei trebuie să deschidă oficial procedurile de licitaţie şi să descrie, pe scurt, natura achiziţiei 
respective. 
 
Toate plicurile sigilate, primite înainte de termenul limită de depunere a ofertelor, trebuie, apoi, 
înmânate preşedintelui comisiei de licitaţie. 
 
În acel moment, preşedintele comisiei de licitaţie va închide sesiunea de deschidere a licitaţiei 
publice, va distribui procesul verbal şi lista celor prezenţi la sesiunea de deschidere a licitaţiei. 
Persoanelor prezente li se va prezenta procedura şi perioada probabilă în care vor fi înştiinţaţi 
despre rezultatele procesului de evaluare şi vor fi atenţionate să nu contacteze comisia de licitaţie 
în acea perioadă. 
 
12. Evaluarea ofertelor 
 
La procesul de evaluare al ofertelor trebuie să participe întreaga comisie de licitaţie. Procesul de 
evaluare are trei obiective : 
 
1. Să asigure că ofertele respectă în totalitate cerinţele specificate în documentele de licitaţie (în 

mod obişnuit, se spune că „răspund” acestor cerinţe). 
 
2. Să selecteze oferta cea mai avantajoasă pentru persoana juridică achizitoare, raportată la 

criteriile stabilite în documentele de licitaţie (denumită, de obicei, „cea mai scăzută ofertă 
evaluată”). 

 
3. Să asigure că ofertanţii sunt calificaţi, în concordanţă cu criteriile stabilite în documentele de 

licitaţie. 
 

Lista de verificare privind activitatea de aeschidere a ofertelor 
 
– Înregistraţi persoanele prezente. 
– Asiguraţi-vă că toate plicurile sunt originale şi nu au fost deschise. 
– Anuntaţi numele companiilor care au depus oferte. 
– Deschideţi oferta şi citiţi numele ofertantului şi valoarea ofertei. 
– Confirmaţi dacă garanţia de participare la licitaţie a fost depusă. 
– Pregatiţi lista ofertelor primite, înregistraţi numele ofertanţilor şi valoarea ofertei, menţionaţi 

dacă garanţia de participare la licitaţie este în ordine. 
– Menţionaţi dacă a fost adăugată / emisă vreo anexă / act adiţional şi dacă ofertanţii au confirmat 

primirea acesteia. 



– Marcaţi toate ofertele cu inscripţia „original” şi asiguraţi-vă că acestea sunt păstrate la loc sigur. 
– Pregătiţi şi semnaţi procesul verbal al acestei proceduri. 
 
Oferte care răspund criteriilor documentelor de licitaţie 
 
Pentru ca oferta să fie considerată că raspunde criteriilor documentelor de licitaţie, trebuie avut în 
vedere ca: 
 
• să includă toate garanţiile cerute; 
• să conţină toate documentele corect semnate; 
• să nu existe erori majore în calcularea valorii ofertei; 
• să nu existe abateri substanţiale de la cerinţele documentelor de licitaţie; 
• să nu conţină pre-condiţii şi rezerve. 
 
Ofertele care nu răspund criteriilor documentelor de licitaţie trebuie respinse imediat, fără a mai 
fi luate, ulterior, în considerare. Ţineţi cont, totuşi, de faptul că ofertele cu greşeli de calcul pot fi 
corectate, iar ofertantul anunţat. Greşelile evidente nu trebuie imputate ofertantului şi, de aceea, 
trebuie corectate. Cu toate acestea, nu trebuie admis ca esenţa şi valoarea ofertei depuse să se 
modifice. În cazul în care ofertantul a fost anunţat despre existenţa unei erori majore de calcul în 
oferta sa, acesta poate decide să-şi retragă oferta. 
 
De-a lungul întregului proces, cel mai important lucru este de a se menţine o confidenţialitate 
absolută asupra informaţiilor. Ţineţi minte faptul că ofertanţii sunt conştienţi de locul pe care îl 
ocupă în competiţia din timpul sesiunii de deschidere a ofertelor şi că nu trebuie să li se ofere nici 
o posibilitate de a modifica o ofertă în beneficiul lor. 
 
Cea mai scăzută ofertă evaluată 
 
Procesul de evaluare va diferi în funcţie de criteriile stabilite în documentele de licitaţie. De 
exemplu, într-un contract de lucrări publice, singurul criteriu considerat poate fi valoarea ofertei, 
fiind necesară doar stabilirea ordinii ofertelor în funcţie de valoarea acestora. Odată dovedit că 
oferta cea mai scăzută a îndeplinit fie condiţiile de pre-calificare, fie orice alte criterii de post-
calificare, selecţia este considerată corectă. 
 
Totuşi, în alte tipuri de achiziţii, este probabil să existe multe alte criterii care trebuie luate în 
considerare în timpul procesului de evaluare. În aceste cazuri, cel mai important lucru este ca 
aceste criterii să fi fost clar identificate în documentele de licitaţie şi ca membrii comisiei de 
licitaţie să fie conştienţi că respectarea strictă a criteriilor, menţionate în documente, este 
esenţială în timpul procesului de evaluare. Dacă a fost acordată o anumită pondere acestor 
criterii, acest lucru trebuie menţionat clar în documentele de licitaţie. Ponderea respectivă nu 
trebuie modificată în timpul evaluării ofertelor. 
 
Un exemplu bun îl reprezintă elaborarea unei matrici a criteriilor stabilite şi completarea acesteia 
pentru fiecare din ofertele ce se analizează. Un exemplu, pentru un contract de servicii tipic, este 
prezentat în continuare: 
 



Contract de servicii – Matricea criteriilor de selecţie 

Criteriul                     Ponderea   Ofertanţi 

                          Puncte       A     B     C     D     E     F 

1. Experienţa generală a companiei                10    30        50        40        50        30        20 

2. Experienţa în proiecte similare     40  200      120      160        80      160      200                             

3. Personal / Manager de proiect                       30   120        60        90      150        90      120 

4. Performanţe anterioare      20   100        80        80        40        60        80 

    TOTAL                                              100   450      310      370      340      340      420 
 
Observaţie: În exemplul de mai sus, fiecare criteriu a fost evaluat pe o scară de la 1 la 5 şi apoi 
multiplicat cu ponderea respectivă. De exemplu, ofertei A i-a fost acordat un punctaj de 3 puncte 
din 5, pentru criteriul 1, care înmulţit cu ponderea a condus la obţinerea unui scor general de 30 
puncte. 
 
În acest exemplu, se poate observa, de asemenea, că oferta A a obţinut cele mai multe puncte şi, 
de aceea, a fost considerată ca „cea mai scăzută ofertă”.  
 
Post-calificarea ofertanţilor 
 
Dacă nu a avut loc o pre-calificare a ofertanţilor, atunci după ce cea mai scăzută ofertă a fost 
identificată, setul de informaţii privind calificarea acelui ofertant trebuie revăzut, pentru a se 
asigura că ofertantul îndeplineşte toate criteriile identificate anterior. În eventualitatea în care 
ofertantul nu îndeplineşte criteriile, atunci oferta trebuie respinsă şi trebuie deschis şi revăzut 
setul de informaţii de calificare a ofertantului care a prezentat oferta evaluată ca fiind următoarea 
ofertă cu cel mai mic preţ. Acest proces trebuie să continue până ce sunt îndeplinite toate 
criteriile. Observaţi că informaţiile privind calificarea sunt revăzute numai după evaluarea 
ofertelor şi numai în ordinea clasării acestora prin procedura de evaluare. 
 
Respingerea tuturor ofertelor 
 
Respingerea tuturor ofertelor se consideră necesară şi permisă, atunci când: 
 
• oferta cea mai scăzută depăşeşte, cu o diferenţă substanţială, estimarea oficială; 
• nici una dintre oferte nu a răspuns criteriilor impuse prin documentele de licitaţie; 
• a existat o lipsă de competiţie; 
• există probe că a fost o înţelegere între ofertanţi. 
 
În cazul apariţiei unuia dintre aceste evenimente, cu atenţie trebuie revăzută întreaga 
documentaţie de licitaţie şi trebuie făcute modificările necesare, în ceea ce priveşte scopul, 
specificaţiile, condiţiile contractuale etc., înainte de a începe o nouă procedură de licitaţie. Este 
important, de asemenea, să se verifice şi să se asigure că estimarea oficială privind bugetul este 
realistă şi fezabilă. 
 



Conţinutul unui tipic Raport de licitaţie  
 
1. Persoana juridică achizitoare / Entitatea achizitoare 

• numele, adresa, telefonul etc.; 

• numele persoanei responsabile; 

• datele referitoare la publicitatea făcută activităţii de achiziţie. 
 
2.  Informaţiile despre licitaţie 

• scurta descriere a scopului achiziţiei; 

• costul estimat; 

• metoda de achiziţie utilizată; 

• dacă a avut loc o pre-calificare a contractanţilor; 

• numărul firmelor care au cumpărat documentele licitaţiei; 

• aprobarea bugetului. 
 
3. Procedura de licitaţie 

• detaliile privind anunţul de achiziţie publică; 

• data distribuirii documentelor de licitaţie; 

• numărul firmelor participante; 

• data şi procesul verbal al conferinţei ante-licitaţie; 

• detaliile despre anexe / acte adiţionale emise; 

• data şi ora limită de depunere a ofertelor, incluzând şi eventualele prelungiri; 

• perioada de valabilitate a ofertelor şi detaliile în cazul în care aceasta a fost prelungită. 
 
4.  Deschiderea ofertelor 

• data şi ora deschiderii ofertelor; 

• procesul verbal semnat al şedinţei de deschidere a ofertelor; 

• copiile tuturor înregistrărilor făcute în timpul acestei şedinţe (lista participanţilor, numărul 
ofertelor primite etc.). 

 
5.  Examinarea ofertelor (oferiţi amănuntele despre fiecare ofertă) 

• confirmaţi că toate cerinţele nelimitative au fost îndeplinite sau motivaţi de ce ofertele au 
fost respinse; 

• confirmaţi că ofertele au răspuns substanţial cerinţelor stipulate în documentele de licitaţie 
sau precizaţi de ce ofertele au fost respinse, făcând referire la documentele de licitaţie. 

 



6.  Evaluarea ofertelor care au răspuns substanţial cerinţelor achiziţiei 

• descrieţi criteriile de evaluare din documentele de licitaţie; 

• includeţi metodele de evaluare utilizate (doar pe baza preţului oferit, a preţului ajustat, 
matricea de criterii şi punctaj). 

 
7.  Post-calificarea 

• confirmaţi că toate criteriile de calificare au fost îndeplinite de către ofertantul cu cea mai 
avantajoasă ofertă sau precizaţi de ce oferta a fost respinsă. 

 
8.  Hotărârea / Recomandarea privind adjudecarea 

• numele şi adresa firmei; 

• valoarea ofertei; 

• elementele de negociare în contract, dacă există. 
 
13. Contestaţii  
 
Uneori, un ofertant sau mai mulţi pot ridica obiecţiuni la adjudecarea contractului sau la însăşi 
procedura de evaluare. Potrivit legislaţiei româneşti, pot contesta atribuirea unui contract de 
achiziţie publică, atât participanţii la licitaţie, cât şi orice persoană fizică sau juridică afectată  
într-un drept legitim al ei de către această atribuire. Procesul de contestare cuprinde 2 faze: 
1) contestaţia administrativă, adresată, de cel interesat, autorităţii contractante şi pe care aceasta 

trebuie să o soluţioneze, într-un fel sau altul, într-un termen bine stabilit; 
2) acţiunea judecătorească, introdusă de persoana interesată (fizică sau juridică) care a fost 

nemulţumită de modul de rezolvare a contestaţiei administrative, de către autoritatea 
contractantă. Legea prevede, de asemenea, posibilitatea atacului direct în justiţie, în anumite 
cazuri bine precizate. 

 
14. Proceduri de raportare 
 
La încheierea procedurii de licitaţie, atunci când adjudecarea acesteia a fost confirmată, 
preşedintele comisiei de licitaţie trebuie să pregătească un raport de licitaţie, care să ofere detalii 
precise asupra întregii activităţi de licitaţie. Acest raport va include detalii asupra procesului de 
evaluare şi asupra concluziilor trase. El va descrie exact motivele care au stat la baza oricărei 
recomandări sau a respingerii unei oferte. 
 
Acesta este un raport foarte important şi trebuie pregătit cu precizie şi onestitate. Fiind singura 
înregistrare a întregului proces de licitaţie, va fi documentul central, în orice obiecţie sau plângere 
care poate să apară. De aceea, el poate deveni o probă importantă într-o instanţă de judecată. 
 
15. Înştiinţarea şi adjudecarea unui contract 
 
După ce comisia de licitaţie a luat o decizie asupra „celei mai scăzute oferte”, iar recomandarea 
pentru adjudecare a fost aprobată, ofertantul câştigător trebuie înştiinţat despre intenţia de a i se 
adjudeca contractul. Despre rezultatul evaluării trebuie înştiinţaţi şi ofertanţii necâştigători. 



 
Deoarece, întotdeauna, există anumite formalităţi, care trebuie îndeplinite înainte de a putea 
semna contractul, o practică utilă o constituie trimiterea, către contractantul propus, a unei 
„scrisori de inteţie”, care să schiţeze aceste formalităţi (de exemplu, depunerea garanţiei de bună 
execuţie şi înştiinţarea cu privire la asigurarea care trebuie încheiată). Scrisoarea de intenţie 
include şi detaliile privind locul şi data la care contractul va fi gata pentru a fi semnat. 
 
Scrisoarea către ofertanţii necâştigători trebuie să ofere detalii relevante despre oferta câştigătoare 
(amintiţi-vă că ei au participat la şedinţa de deschidere a ofertelor) şi să prezinte numele şi adresa 
persoanei căreia îi pot adresa întrebări cu privire la problema în cauză. Cel mai important lucru 
pentru ofertanţi este să ştie de ce ofertele lor nu au îndeplinit cerinţele competiţiei, astfel încât să 
poată răspundă mai eficient cerinţelor unor achiziţii publice viitoare. Ofertanţii sunt îndreptăţiţi să 
primească o scurtă prezentare formală, după evaluarea ofertei, şi aceasta trebuie să le fie 
disponibilă într-un mod simplu. 
 
În acest moment trebuie eliberate garanţiile de participare la licitaţie, ale ofertanţilor necâştigători. 
 
16. Procedura de adjudecare a contractului 
 
În timpul acestei etape, persoana juridică achizitoare trebuie să încheie toate negocierile          
pre-contractuale şi să pregătească formularul acordului pentru a fi semnat. De asemenea, acesta 
este momentul când toate condiţiile precedente semnării contractului trebuie finalizate (garanţia 
de bună execuţie, asigurări etc.). Odată ce totul este finalizat, contractul poate fi semnat. 
 
În mod tipic, în acest moment oferta poate fi încă anulată, dacă ofertantul nu reuşeşte să depună 
garanţia de bună execuţie sau să returneze contractul semnat. De menţionat că această procedură 
trebuie realizată în perioada de valabilitate a garanţiei de participare la licitaţie, care este, de 
obicei, de 30 de zile de la data depunerii ofertei. Această perioadă poate fi prelungită numai dacă 
sunt motive întemeiate pentru a proceda astfel şi, de aceea, persoana juridică achizitoare şi 
ofertantul trebuie să facă toate eforturile pentru finalizarea procesului, în timpul cerut. Un 
formular standard de contract trebuie să fi fie inclus în pachetul complet conţinând documentele 
de licitaţie. 
 
De obicei, pentru contractele simple este necesară doar transmiterea către contractant a două 
copii ale formularului de contract, spre a fi semnate. Contractantul trebuie să le semneze pe 
amândouă şi să le returneze persoanei juridice achizitoare, pentru a fi semnate de către persoana 
responsabilă. După încheierea acestei faze, o copie completă a contractului va fi returnată 
contractantului. 
 
Pentru contractele mari şi importante, este uzual să se organizeze o întrunire formală de semnare 
a contractului, la care toate părţile contractante să fie prezente şi să încheie formalităţile legate de 
semnare. 
 
Un set complet, cuprinzând documentele originale ale contractului, trebuie să fie semnate de 
ambele părţi contractante şi păstrate, apoi, în siguranţă. Un exemplu bun este acela de a marca, 
corespunzător, fiecare document dintr-un contract. De exemplu, într-un contract de lucrări 
publice, desenele / schiţele anexate contractului vor fi marcate astfel: „Acestea sunt desenele la 



care se face referire în Contractul Nr. ... încheiat între ... (Persoana juridică achizitoare) şi ... 
(Contractantul) în data ... . 
 
În acest caz, fiecare dintre desene va fi marcat şi notat cu iniţiale, de către ambele părţi. 
 
17. Înştiinţarea de începere a lucrărilor 
 
În majoritatea contractelor, data efectivă de începere a obligaţiilor contractuale este data la care a 
fost semnat contractul. Totuşi, în cazul anumitor contracte, pot exista anumite condiţii care 
influenţează data efectivă a începerii. De exemplu, într-un contract de lucrări publice, proiectul 
va începe numai atunci când amplasamentul a fost predat oficial contractantului de către persoana 
juridică achizitoare, lucru care poate avea loc după data la care contractul a fost semnat. În acest 
caz, constituie un bun exemplu acela de a înregistra acest eveniment, de obicei, printr-un 
document denumit „Înştiinţare de începere a lucrărilor”. Această înştiinţare de demarare trebuie 
concepută sub forma unei scrisori şi înaintată contractantului, de către persoana juridică 
achizitoare (prin intermediul managerului de proiect), pentru a-l înştiinţa că locul pe care se vor 
derula activităţile de construcţie va fi disponibil la o anumită dată, care va fi înregistrată ca dată 
efectivă de începere a lucrărilor de construcţie. Acest lucru este foarte important în contractele în 
care există o anumită dată de încheiere a lucrărilor şi sunt prevăzute penalităţi de întârziere. 
 
O situaţie similară poate să apară şi în contractele de furnizare de bunuri şi servicii care pot avea 
o dată limită (un an, de exemplu), dar perioada serviciului nu începe înainte de depunerea unei 
prime comenzi. 
 
Faza a treia – Urmărirea contractului 
 
Aceasta este faza finală a ciclului de achiziţie. Obiectivul său principal constă în asigurarea că 
cerinţele contractului sunt îndeplinite, cu respectarea parametrilor de calitate, cost şi grafic de 
execuţie, stipulaţi în contract. 
 
1. Organizarea 
 
Prevederile contractului stabilesc cadrul legal pentru managementul contractului, iar celelalte 
documente contractuale definesc condiţiile de execuţie referitoare la cost, calitate şi termene de 
finalizare. Entitatea achizitoare trebuie să numească o echipă administrativă, care să asigure 
managementul proiectului. Mărimea şi complexitatea proiectului vor determina structura echipei 
de management. Contractele simple vor necesita un management intermitent, în vreme ce 
contractele complexe (de exemplu, contractele pentru lucrări publice de mare amploare) vor avea 
nevoie de o echipă de specialişti angajaţi permanent, care să asigure managementul contractului. 
În orice activitate de achiziţii este absolut necesar să fie stabilită o echipă de management, iar 
membrii acestei echipe trebuie să fie profesionişti, calificaţi în disciplinele lor. În plus, 
întotdeauna, trebuie numit un conducător de echipă, sau manager de proiect, care să fie 
responsabilul de proiect. 
 
2. Echipa de management 
 
Ilustraţia din partea de jos a paginii reprezintă o organigramă tipică pentru o echipa de 



management de proiect. Fiecare dintre disciplinele / domeniile prezentate în grafic îşi va aduce 
contribuţia în timpul fazei de implementare a activităţii de achiziţie. Intensitatea efectivă a 
efortului prestat de către reprezentanţii fiecărei discipline va fi determinată de natura şi mărimea 
proiectului. Oricum, este important ca, din cadrul fiecărui grup de specialişti, să fie desemnată 
câte o persoană care să aibă sarcina de a răspunde tuturor solicitărilor de ajutor / sprijin formulate 
de către manager. În cazul proiectelor mari, va fi necesară o întreagă echipă. Echipa se poate afla 
la locul de implementare a proiectului. 
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În majoritatea cazurilor, echipa de management de proiect a contractantului / antreprenorului va 
fi o copie fidelă a echipei de management de proiect a entităţii achizitoare. 
 
Observaţie: Managerii de proiect sunt persoane principale în cadrul proiectului. Toate 
comunicările înspre şi dinspre fiecare dintre „părţile” contractului trebuie făcute numai prin 
intermediul managerului de proiect. 
 
3. Dosarele şi înregistrările documentare ale proiectului (controlul documentelor) 
 
Un set complet de înregistrări documentare ale proiectului trebuie păstrat şi actualizat în timpul 
derularii contractului. Aceste înregistrări documentare se împart în câteva categorii, după cum 
urmează: 
 
Documentele contractului 
 
Setul original de documente semnate ale contractului trebuie păstrat într-un dulap încuiat sau  
într-un seif. Copiile verificate ale unor părţi din contract, sau ale întregului contract, vor fi 
solicitate, fiind considerate copii de lucru, de către managerul de proiect sau, atunci când va fi 
necesar, de către specialiştii din echipa sa. 
 
Înregistrările referitoare la stadiul lucrărilor 
 
Acestea vor documenta graficul de finalizare a proiectului propus de contractant / antreprenor şi 
vor consta într-o declaraţie contractuală aprobată privitoare la termenele „cheie” din graficul de 
finalizare a contractului. Această declaraţie-angajament poate avea diverse forme, în funcţie de 
natura proiectului. De exemplu, în cazul unui simplu contract de furnizare de bunuri, această 
declaraţie va conţine numai termene de expediere, livrare, inspecţie şi acceptare. Pe de altă parte, 
un contract complex de lucrări publice va necesita un grafic de implementare detaliat, prezentat 
fie sub forma unei diagrame Gant, fie sub forma unei diagrame de tip metoda „drumului critic”. 
Oricare ar fi complexitatea metodei de planificare temporală, managerul de proiect trebuie să 
elaboreze un sistem de înregistrare şi monitorizare a stadiului lucrărilor. Acesta este un element 
esenţial legat de păstrarea unor înregistrări faptice, referitoare la prestaţia / activitatea 
contractantului, şi, la rândul lui, poate fi utilizat la stabilirea primelor sau a penalizărilor cuvenite. 
 
Procesele-verbale de şedinţă  
 
Managerul de proiect trebuie să ţină, în mod regulat, pe baza unei programări, şedinţe privitoare 



la stadiul lucrărilor, fiind executate şi păstrate înregistrări documentare scrise, precise      
(procese-verbale) ale acestor şedinţe. Copii ale acestor procese-verbale trebuie să fie distribuite 
tuturor celor prezenţi la şedinţă, precum şi oricărei alte persoane care are un interes semnificativ 
în proiectul respectiv. Frecvenţa şedinţelor de analiză a stadiului lucrărilor va depinde de 
mărimea proiectului, dar, în mod obişnuit, ele trebuie să fie ţinute la intervale de cel mult două 
săptamâni de-a lungul întregii durate de desfăşurare a contractului. 
 
Înregistrările financiare 
 
O înregistrare documentară completă a evoluţiei financiare a proiectului trebuie, de asemenea, să 
fie ţinută de către managerul de proiect. Aceasta se adaugă înregistrărilor ţinute de către 
Compartimentul de Contabilitate, cu privire la plăţile făcute către contractant sau furnizor. 
Înregistrarea financiară va urmări, în mod regulat, situaţia reală a contractului, ţinând cont de: 
valoarea iniţială a contractului; orice schimbări care au fost autorizate; plăţi avizate la zi; sumele 
aferente oricăror reţineri, care au fost oprite de la plată; situaţia oricăror cheltuieli neprevăzute, 
care au fost stabilite; o prognoză a tuturor schimbărilor viitoare cunoscute, care ar putea avea un 
impact asupra contractului. 
 
Proceduri de raportare 
 
Procedurile de raportare se împart în două categorii, după cum urmează: 
– raportare de la contractant sau furnizor către entitatea achizitoare, 
– raportare în cadrul entităţii achizitoare. 
 
Rapoartele contractantului / furnizorului 
 
Contractanţilor / furnizorilor trebuie să li se solicite să trimită managerului de proiect, în mod 
regulat, rapoarte referitoare la derularea lucrărilor, aceste rapoarte constituind un element de 
responsabilitate contractuală. Caracteristicile rapoartelor depind de mărimea şi de natura 
proiectului. În orice caz, constituie o practică bună ca aceste raportări să fie considerate condiţii 
de plată, mai ales, atunci când se fac plăţi intermediare în diferite stadii ale execuţiei proiectului. 
 
Raportările în cadrul entităţii achizitoare 
 
Managementul superior, din cadrul entităţii achizitoare, trebuie să primească, cel puţin lunar, 
scurte raportări informative din partea managerilor de proiect. Aceste raportări trebuie să ofere 
detaliile privitoare la stadiul execuţiei, cu referire la grafic, finanţare şi calitate. Ele trebuie să 
conţină informaţii suficiente, pentru a ţine conducerea la curent cu orice posibile devieri de la 
parametrii contractului. 
 
4. Plăţi şi reţineri 
 
Plăţile trebuie făcute în concordanţă cu termenii conveniţi prin contract. Trebuie stabilită o 
procedură, care să implice managerul de proiect şi departamentul de contabilitate şi care să 
garanteze că, odată ce o achiziţie a fost aprobată, plata se va face cu promptitudine şi în 
întregime. Constituie o practică foarte bună ca să se ofere asigurarea că plata va fi făcută către 
contractanţi şi furnizori în termen de maximum 30 de zile de la primirea unei facturi aprobate. 



 
Plăţile cu întârziere nu sunt nici în interesul entităţii achizitoare, nici în interesul contractantului. 
O entitate achizitoare care are reputaţia de întârziere la plată va sfârşi prin a constata că furnizorii 
şi contractanţii nu vor mai dori să încheie contracte cu ea, reducând, în acest fel, nivelul 
competitivităţii la viitoarele licitaţii. Contractanţii şi furnizorii cărora li se fac plăţi întârziate vor 
deveni agresivi, necooperanţi, iar probabilitatea ca aceştia să formuleze pretenţii / revendicări pe 
parcursul derularii contractului va creşte. În alte cazuri, plăţile cu întârziere au dus la falimentul 
contractanţilor, lucru ce a condus la rezilierea contractului şi a cauzat efectuarea unor eforturi de 
re-achiziţie. 
 
5. Controlul / asigurarea calităţii 
 
Este esenţial să se elaboreze un program care să garanteze că furnizorul / contractantul va furniza 
lucrări la calitatea dorită, conformă cu specificaţiile tehnice. Acest deziderat poate fi îndeplinit 
printr-o abordare a controlului de calitate, pe două direcţii: 
 
1) Prin asigurarea faptului că, în cadrul specificaţiilor tehnice, sunt incluse cerinţele de control al 

calităţii, care urmează a fi îndeplinite de către contractant. De exemplu, în cazul unui contract 
de furnizare de bunuri, trebuie să existe prevederi contractuale, care să impună furnizorului să 
efectueze anumite teste sau inspecţii, înainte de a expedia bunurile. De asemenea, furnizorului 
trebuie să i se ceară să elibereze certificate de testare, emise de firmele de inspecţie specificate, 
prin care să se ateste că testările au fost efectuate în mod corespunzător. În cazul contractelor 
de lucrări publice, specificaţiile tehnice vor conţine, întotdeauna, standardele naţionale, cărora 
trebuie să li se conformeze materialele şi manopera; însă, ele trebuie să includă şi cerinţele 
specifice pentru contractant, în legătură cu controlul calităţii. Una dintre aceste cerinţe 
specifice ar putea fi desemnarea unui personal cu responsabilităţi specificate, legate de 
controlul calităţii. 

 
2) A doua direcţie constă în înfiinţarea unei structuri de control al calităţii, în cadrul entităţii 

achizitoare. Este clar că mărimea grupului va depinde de mărimea entităţii achizitoare sau de 
mărimea proiectului, însă constituirea sa presupune un cost, care trebuie să fie inclus în 
bugetul proiectului. În cazul unor contracte de lucrări publice mai complexe, entitatea 
achizitoare poate angaja agenţii de inspecţie independente, care să ofere servicii de control al 
calităţii. În mod tipic, aceste servicii cuprind testări de laborator ale betonului, pentru a se 
garanta că rezistenţa cerută a fost atinsă. Ele mai pot include şi inspecţii pe teren ale tuturor 
activităţilor de construcţii, pentru a se asigura că acestea sunt efectuate în maniera dorită (fie 
în conformitate cu regulamentele locale privind activitatea de construcţii, fie în conformitate 
cu specificaţiile tehnice). 

 
6. Evaluarea execuţiei / prestaţiei şi acţiuni corective 
 
Evaluarea prestaţiei contractantului / furnizorului este într-o strânsă legătură cu procedurile de 
control al calităţii. Echipa de control al calităţii, trebuie să furnizeze managerului de proiect 
desemnat, în mod regulat, rapoarte cu privire la prestaţia contractantului / furnizorului. În 
eventualitatea că aceasta nu este în conformitate cu cerinţele contractuale, entitatea achizitoare 
dispune de câteva acţiuni corective pentru a îmbunătăţi prestaţia în cadrul contractului: 
 



1) Bunurile, serviciile sau lucrările vor fi respinse şi se va insista asupra prestaţiei contractuale. 
Plata trebuie să fie amânată până ce totul va fi satisfăcător. 

 
2) În cazul neconformităţilor parţiale, există posibilitatea să fie oprite de la plată sume de bani, 

suficiente pentru a acoperi costurile legate de articolul rămas restant / nerealizat. 
 
3) Atunci când contractantul / furnizorul nu finalizează lucrarea, în conformitate cu prevederile 

contractului, entitatea achizitoare poate apela la serviciile altui contractant, pentru a corecta 
deficienţele şi va scădea din valoarea contractului sumele plătite celui de-al doilea contractant 
pentru munca prestată. 

 
4) În ultimă instanţă, atunci când contractantul / furnizorul refuză să îndeplinească cerinţele 

contractuale, remediul final constă în rezilierea contractului şi a uzului de toate drepturile, pe 
care prevederile contractului le conferă entităţii achizitoare. Este de remarcat faptul că 
entitatea achizitoare poate avea şi alte drepturi, conferite de legislaţia generală în vigoare, şi, 
în situaţiile de această natură, trebuie să solicite consultanţă juridică. 

 
7. Schimbări de obiective 
 
Trebuie să recunoaştem că, în cazul oricărui contract, este aproape inevitabil să apară schimbări 
în obiectivele activităţii. Acestea pot fi rezultatul unor condiţii care nu au putut fi anticipate 
înainte de adjudecarea contractului sau, pur şi simplu, sunt consecinţa unor modificări a cerinţelor 
entităţii achizitoare. Cu condiţia ca aceste schimbări de obiective să nu intre în conflict cu scopul 
contractului sau, mai mult, cu prevederile Legii Achiziţiilor Publice, ele trebuie tratate într-un 
mod cinstit şi echitabil. 
 
În mod obişnuit, atunci când apare o schimbare, contractantul o va aduce la cunoştinţă 
managerului de proiect, care trebuie să facă analiza iniţială a acceptării acesteia. În acest stadiu, 
contractantul trebuie să fie invitat să prezinte o propunere referitoare la modul de efectuare a 
lucrărilor necesare, propunere însoţită de o analiză a impactului ei asupra costurilor şi a graficului 
de execuţie, aferente contractului. Ulterior, managerul de proiect şi contractantul trebuie să 
negocieze modificările costurilor şi ale graficului de execuţie, determinate de schimbarea de 
obiectiv. Contractul trebuie, apoi, modificat în conformitate cu rezultatul acestor negocieri. 
 
8. Comunicări scrise 
 
Pe timpul derulării majorităţii contractelor, dar mai ales în cazul contractelor de lucrări publice, 
contractantului i se va cere să facă propuneri / comunicari scrise către managerul de proiect în 
vederea discutării şi aprobării acestora. Aria acestora se întinde de la mostrele de materiale 
propuse spre includere în lucrări, până la propuneri de schimbare de obiective, în genul celor 
discutate în secţiunea precedentă. Este extrem de important să existe o procedură stabilită, 
conform căreia aceste comunicări scrise să fie tratate într-o manieră operativă, astfel încât 
contractantul să nu aibă motive să pretindă că execuţia proiectului a fost întârziată, din cauza 
procesării lente a acestor comunicări scrise. Această procedură de aprobare poate fi mai 
complexă, decât ar părea la prima vedere, deoarece ea implică, adesea, date furnizate de persoane 
diferite (de exemplu, ingineri, arhitecţi sau administratori). În consecinţă, managerul de proiect 
trebuie să stabilească o circulaţie a fluxului informaţional, care să asigure aprobarea expeditivă a 



comunicărilor scrise.   
 
9. Litigii şi reclamaţii 
 
Din nefericire, puţine contracte sunt lipsite de reclamaţii sau de alte forme de litigiu. Modul în 
care aceste litigii vor fi soluţionate va fi dictat de prevederile contractului şi, în ultimă instanţă, de 
regulile statuate de Legea Achiziţiilor Publice. Totuşi, ca principiu general, ambele părţi dintr-un 
contract trebuie să facă toate eforturile pentru a soluţiona litigiile, fără a se apela la justiţie. 
Apelarea la tribunale implică, în mod obişnuit, costuri şi stres, conducând la un mare consum de 
timp. Majoritatea documentelor standard de licitaţie vor include prevederi referitoare la 
procedura de mediere, ce va fi efectuată de către judecători independenţi, selectaţi prin consens 
de ambele părţi, ca mijloc de rezolvare a conflictelor, atunci când un litigiu nu a fost soluţionat, 
în mod amiabil, de către managerul de proiect şi contractant. Această procedură este mai puţin 
formală şi trebuie considerată ca metoda preferabilă de soluţionare a litigiilor. Dacă acest tip de 
soluţionare eşuează, următorul nivel este arbitrajul. Arbitrajul va fi, în mod obişnuit, efectuat în 
cadrul legal oferit de către Legea Arbitrajului din ţara respectivă. Trebuie remarcat, totuşi, că în 
unele documente contractuale se poate face o referinţă la procedurile de arbitraj internaţional, 
cum ar fi acelea bazate pe regulile UNCITRAL sau ale Curţii Internaţionale de la Haga. În 
situaţia în care aceste prevederi nu contravin legislaţiei naţionale, este bine să se ia în considerare 
includerea acestei forme de arbitraj internaţional, mai ales în cadrul contractelor foarte mari, care 
vor atrage oferte din partea multor companii din diferite ţări. Regulile de arbitraj internaţional vor 
adăuga o altă dimensiune de transparenţă procesului de achiziţii. 
 
10. Predare / primire 
 
Atunci când contractul este finalizat, trebuie parcurse câteva etape pentru a se asigura că cerinţele 
contractului au fost îndeplinite în întregime. Entitatea achizitoare trebuie să pună în aplicare un 
plan, pentru a efectua o preluare sau o primire adecvată şi conformă cu contractul produsului 
rezultat. Aceasta poate fi o procedură foarte simplă, de exemplu primirea unui raport final de la 
un consultant sau acceptarea livrării bunurilor, în cazul unui contract de furnizare. Sau, poate fi o 
procedură complexă, ca în cazul unui contract de lucrări publice importante.  
 
Acesta este un stadiu foarte important, în orice tip de contract, şi entitatea achizitoare trebuie să 
acţioneze cu multă grijă, înainte de a confirma că un anumit obiectiv contractual a fost atins. 
Motivaţia acestei atitudini este dată de faptul că acceptarea livrării produsului, ce face obiectul 
acţiunii de achiziţii, declanşează, în mod obişnuit, efectele anumitor prevederi contractuale. În 
cele ce urmează, prezentăm o listă a elementelor contractuale tipice, care trebuie avute în vedere: 
 
• contractantul este eliberat de orice răspunderi ulterioare în condiţiile contractuale; 
• perioada de garanţie începe să curgă; 
• contractantul este îndreptăţit să solicite eliberarea unor tranşe din reţineri; 
• contractantul este îndreptăţit să primească plata finală, în cadrul unui contract de furnizare; 
• cu excepţia cazurilor în care există unele defecte ascunse, aceasta este ultima ocazie pentru ca 

entitatea achizitoare să pretindă că anumite elemente nu sunt conforme cu cerinţele 
contractului. 

 



În consecinţă, ca măsură de prevedere, entitatea achizitoare trebuie să-şi pună următoarele 
întrebări, sau să efectueze următoarele operaţiuni, înainte de a accepta produsul contractului: 
• Au fost bunurile, lucrările sau serviciile livrate în totală conformitate cu cerinţele contractului? 
• A fost elaborată şi livrată, contractantului, o listă completă cu defectele? 
• A fost contractul finalizat conform graficului şi există reclamaţii împotriva contractantului, în 

legătură cu vreo întârziere? 
• Există reclamaţii pe rol, care nu au fost, încă, soluţionate? 
• S-au primit toate manualele de întreţinere, care sunt cerute conform prevederilor contractului? 
 
Numai după ce s-a răspuns la toate aceste întrebări şi s-au luat toate măsurile potrivite, entitatea 
achizitoare trebuie să confirme oficial finalizarea contractului. În cazul contractelor unde există o 
perioadă de garanţie, entitatea achizitoare trebuie să păstreze controlul managerial, pentru a se 
asigura că toate obligaţiile legate de garanţie sunt îndeplinite. 
 
11. Finalizarea contractului / încheierea conturilor 
 
Acest stagiu confirmă finalizarea contractului şi poate avea loc numai atunci când toate 
elementele contractului au fost îndeplinite şi toate chestiunile în dispută au fost soluţionate. 
Presupunând că toate cerinţele contractului au fost îndeplinite, plata finală poate fi făcută către 
contractant. Încă o dată, subliniem că această plată trebuie să fie făcută expeditiv, iar 
contractantului nu trebuie să i se ceară să aştepte, nerezonabil de mult, efectuarea plăţii finale. În 
acest moment, garanţia de bună execuţie trebuie să fie şi ea eliberată. Dacă, din orice motiv, mai 
rămân elemente minore de lucrări, care urmează a fi finalizate, este acceptabil să se reţină o sumă 
potrivită de bani pentru a garanta finalizarea acestor elemente.  
 
12. Evaluarea / analiza contractului 
 
Constituie o bună practică să se elaboreze o analiză a contractului la finalizarea acestuia. Aceasta 
va documenta aspectele pozitive şi negative ale contractului şi va scoate în evidenţă lecţiile care 
se pot învăţa din el. Această evaluare post-contract trebuie să fie bine documentată şi păstrată 
printre înregistrările scrise ale contractului.  
 
Puncte / aspecte esenţiale 
 
• Importanţa activităţii de achiziţii publice constă în a demonstra deschiderea, corectitudinea, 

eficienţa şi nivelul înalt de conduită etică în conducerea afacerilor administraţiei publice 
locale. 

• Planificarea activităţii de achiziţii constă în pregătirea unor bugete realiste, asigurarea că 
finanţarea este disponibilă, efectuarea reclamei privitoare la oportunitatea de achiziţii şi 
crearea autorităţii pentru achiziţii. 

• Faza de achiziţie efectivă a activităţii de achiziţii publice implică selectarea unei metode de 
achiziţii, asigurarea existenţei unor ofertanţi calificaţi, pregătirea unor documente scrise clare, 
elaborarea unui grafic pentru pregătirea ofertelor, utilizarea de criterii publicate pentru 
evaluarea ofertelor şi notificarea promptă a ofertanţilor cu privire la decizia luată. 

• Pe durata administrării contractului, este numită o echipă de management, sunt ţinute 
înregistrări conforme cu realitatea, se elaborează un proces / procedură de soluţionare a 



litigiilor, se fac aranjamente pentru asigurarea unor plăţi prompte, finalizarea contractului este 
tratată într-o manieră expeditivă şi se efectuează o evaluare post-contract. 

 
 

GLOSAR 
 

ACHIZIŢIE: Procesul în care o parte interesată, definită ca autoritate contractantă, achiziţionează 
servicii, bunuri sau lucrări publice, prin anumite proceduri definite prin lege. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


