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CAPITOLUL I - LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ŞI 

APROBAREA EDIŢIEI SAU, DUPĂ CAZ, A REVIZIEI ÎN CADRUL EDIŢIEI 

PROCEDURII (OPERAȚIONALE) 

  

 

 Elemente privind 

responsabilii / 

operaţiunea 

 

Numele și prenumele 

 

Funcţia 

 

 

Data 

 

Semnătura 

 

0 1 2 3 4 5 

1 Elaborat Gabriela Iurcu 

 

Natalia Topalov 

Economist Principal 

Birou Achiziții 

Șef Birou Achiziții 

  

2 Verificat  Carmen Peptea Director DESF 

 

  

Diana Neacșu Director DPAP  

 

  

Adrian Casandroiu Șef SJ   

Cristina Ghica BRU   

Anita Miță 

Ioana Arghir Economist Principal 

CFG 

  

Mircea Ciobănescu Expert IT   

3 Aprobat  Constantin Văduva 

Clara Mîndroc 

Luiza Marian 

Președinte Directorat 

Membru Directorat 

Membru Directorat 

  

 

CAPITOLUL II - SITUAŢIA EDIŢIILOR ŞI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR 

PROCEDURII (OPERAȚIONALE) 

 

 Ediţia sau, după caz, 

revizia în cadrul ediţiei 

Componentă 

revizuită 

Modalitatea 

reviziei 

Data la care se 

aplică prevederile 

sau revizia ediţiei 

1 Ediţia I    

2 Revizia 0 Elaborarea 

ediţiei 

iniţiale 

 Data aprobării prin 

decizia 

Directoratului 
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CAPITOLUL III - LISTA CUPRINZÂND E.O./PERSOANELE CĂRORA SE DIFUZEAZĂ 

EDIŢIA SAU, DUPĂ CAZ, REVIZIA DIN CADRUL EDIŢIEI PROCEDURII  

 

Nr. 

crt. 

Scopul 

Difuzării 

Exemplar  

nr. 

 

e.o. 

 

 

Funcţia 

1 Aplicare  Copie 

electronică 

Biroul Achiziții  Șef Birou Achiziții 

Economist Principal 

2 Coordonare 

 

Copie 

electronică 

Direcția Economică și 

Strategie Financiară 

Director Direcția 

Economică și 

Strategie Financiară 

3 Aprobare  

Procedura / control  

1 Directorat SAPE S.A.  Președinte Directorat 

Membri Directorat 

4 Arhivare (dupa 5 ani) 1 Arhiva Responsabil Arhivă 

 

 

CAPITOLUL IV - SCOPUL PROCEDURII, DOMENIUL DE APLICARE, DOCUMENTE 

DE REFERINŢĂ, DEFINIȚII 

 

Art. 1 - Prezenta procedură stabileşte cerinţele şi responsabilităţile privind achiziţiile de produse, 

servicii şi lucrări, destinate desfaşurării activităţilor din Societatea de Administrare a Participaţiilor 

în Energie S.A., societate administrată în sistem dualist. 

Art. 2 - Scopul prezentei proceduri interne îl constituie: 

a) promovarea concurenţei între operatorii economici; 

b) garantarea tratamentului egal şi nediscriminarea operatorilor economici; 

c) asigurarea transparenţei şi integrităţii procesului de achiziţie; 

d) asigurarea utilizării eficiente a fondurilor societății. 

Art. 3 - Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie/ acordurilor-cadru sunt: 

a) nediscriminarea; 

b) tratamentul egal; 

c) recunoaşterea reciprocă; 

d) transparenţa; 

e) proporţionalitatea; 

f) eficienţa utilizării fondurilor; 

g) asumarea răspunderii. 

Art. 4 - Această procedură se aplică de către personalul din cadrul Societăţii de Administrare a 

Participaţiilor în Energie S.A. pentru buna desfăşurare, funcţionare şi întreţinere a activităţii, în 

relaţiile de achiziţii ale produselor, serviciilor şi lucrărilor.   
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Art. 5 - Documente de referinţă (reglementări):  

a)  De proveniență internă: 

▪ Regulament de organizare şi funcţionare al SAPE S.A., în vigoare 

▪ Regulament intern al SAPE S.A., în vigoare 

▪ Procedura de sistem privind elaborarea procedurilor, în vigoare 

▪ Fișe de post, în vigoare 

  

 

Art.  6 - Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operațională 

6.1. Definiţii ale termenilor: 

 

Nr. 

Crt. 

 Termenul Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care 

defineşte termenul 

1. Achiziţie achiziţia de lucrări, de produse sau de 

servicii, prin intermediul unui contract de 

achiziţie, de către beneficiar de la operatori 

economici desemnaţi de către acesta 

 

2. Acord cadru acordul încheiat în formă scrisă între unul 

sau mai mulți beneficiari şi unul ori mai 

mulţi operatori economici care are ca obiect 

stabilirea termenilor şi condiţiilor care 

guvernează contractele de achiziţie ce 

urmează a fi atribuite într-o anumită 

perioadă, în special în ceea ce priveşte preţul 

şi, după caz, cantităţile avute în vedere 

3. Beneficiar Societatea de Administrare a Participațiilor 

în Energie S.A. 

4. Caiet de sarcini / Specificaţii tehnice cerinţe, prescripţii, caracteristici de natură 

tehnică ce permit fiecărui produs, serviciu 

sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, 

într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii 

necesităţii beneficiarului 

5. Contract / Contract subsecvent contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit 

legii, actului administrativ, încheiat în scris 

între unul sau mai mulţi operatori economici 

şi unul ori mai mulți beneficiari, care are ca 

obiect execuţia de lucrări, furnizarea de 

produse sau prestarea de servicii 

6. Contract de achiziţie de lucrări contractul de achiziţie care are ca obiect: fie 

exclusiv execuţia, fie atât proiectarea, cât şi 
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execuţia de lucrări; fie exclusiv execuţia, fie 

atât proiectarea, cât şi execuţia unei 

construcţii; fie realizarea, prin orice 

mijloace, a unei construcţii care corespunde 

cerinţelor stabilite de beneficiar care 

exercită o influenţă determinantă asupra 

tipului sau proiectării construcţiei 

7. Contract de achiziţie de produse contractul de achiziţie care are ca obiect 

achiziţia de produse prin cumpărare, 

inclusiv cu plata în rate, închiriere, leasing 

cu sau fără opţiune de cumpărare ori prin 

orice alte modalităţi contractuale în temeiul 

cărora beneficiarul beneficiază de aceste 

produse, indiferent dacă dobândeşte sau nu 

proprietatea asupra acestora; contractul de 

achiziţie de produse poate include, cu titlu 

accesoriu, lucrări ori operaţiuni de 

amplasare şi de instalare 

8. Contract de achiziţie de servicii contractul de achiziţie care are ca obiect 

prestarea de servicii, altele decât cele care 

fac obiectul unui contract de achiziţie de 

lucrări, așa cum este definit mai sus  

9. Contractant orice operator economic care este parte la un 

contract de achiziţie 

10. Derulatorul de contract urmăreşte derularea contractelor până la 

îndeplinirea integrală de către furnizor/ 

prestator/executant a obligaţiilor 

contractuale în totalitate, respectând 

circuitul pentru certificarea de „bun de 

plată” 

11. Documentaţia de atribuire documentul achiziţiei care cuprinde 

cerinţele, criteriile, regulile şi alte informaţii 

necesare pentru a asigura operatorilor 

economici o informare completă, corectă şi 

explicită cu privire la cerinţe sau elemente 

ale achiziţiei, obiectul contractului şi modul 

de desfăşurare a procedurii de achiziție, 

inclusiv specificaţiile tehnice ori caietul de 

sarcini, condiţiile contractuale propuse, 

formatele de prezentare a documentelor de 

către ofertanţi, informaţiile privind 
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obligaţiile generale aplicabile 

12. Inițiatorul achiziției e.o. din cadrul SAPE S.A. care identifică 

necesitatea și solicită demararea achiziției 

 13. Ofertant orice operator economic care a depus o 

ofertă în cadrul unei proceduri de achiziție 

14. Ofertă actul juridic prin care operatorul economic 

îşi manifestă voinţa de a se angaja din punct 

de vedere juridic într-un contract de 

achiziţie. Oferta cuprinde după caz, oferta 

financiară, oferta tehnică, precum şi alte 

documente stabilite prin documentaţia de 

atribuire (ex: documente de calificare) 

15. Operator economic orice persoană fizică sau juridică, de drept 

public ori de drept privat, sau grup ori 

asociere de astfel de persoane, care oferă în 

mod licit pe piaţă executarea de lucrări 

şi/sau a unei construcţii, furnizarea de 

produse ori prestarea de servicii, inclusiv 

orice asociere temporară formată între două 

ori mai multe dintre aceste entităţi 

16. Procedură de atribuire etapele ce trebuie parcurse de S.A.P.E. S.A. 

(în continuare Beneficiar) şi de către 

ofertanţi pentru ca acordul părţilor privind 

angajarea în contractul de achiziţie/ acordul-

cadru să fie considerat valabil 

17. Strategia de contractare este un document al fiecărei achiziţii cu o 

valoare estimată egală sau mai mare decât 

pragurile valorice prevăzute pentru 

încredințarea directă, în care sunt specificate 

relaţia dintre obiectul, constrângerile 

asociate şi complexitatea contractului, pe de 

o parte, şi resursele disponibile la nivel de 

beneficiar, pe de altă parte, procedura de 

atribuire aleasă, tipul de contract propus, 

mecanismele de plată, justificările privind 

determinarea valorii estimate a 

contractului/acordului-cadru, justificările 

privind alegerea procedurii de atribuire, 

criteriile de calificare privind capacitatea şi, 

după caz, criteriile de selecţie, criteriul de 

atribuire şi factorii de evaluare utilizaţi. 
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18. Subcontractant orice operator economic care nu este parte a 

unui contract de achiziţie şi care prestează, 

execută şi/sau furnizează anumite părţi ori 

elemente ale lucrărilor sau ale construcţiei 

ori îndeplinesc activităţi care fac parte din 

obiectul contractului de achiziţie, 

răspunzând în faţa contractantului de 

organizarea şi derularea tuturor etapelor 

necesare în acest scop 

19. Document constatator conţine informaţii referitoare la îndeplinirea 

sau, după caz, neîndeplinirea obligaţiilor 

contractuale de către contractant/contractant 

asociat şi, dacă este cazul, la eventualele 

prejudicii 

   

6.2. Abrevieri ale termenilor: 

 

Nr. 

crt. 

Abrevierea Termenul abreviat 

1. SAPE S.A. Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie SA 

2. E. Elaborare 

3. V. Verificare 

4. Av. Avizare 

5. Ap. Aprobare 

6. Apl. Aplicare 

7. Arh. Arhivare 

8. AGA Adunarea Generală a Acționarilor 

9. CS Consiliul de Supreveghere al SAPE S.A. 

10. DPAP Direcția Postprivatizare și Administrare Participații 

11. SMP Serviciul Monitorizare Postprivatizare 

12. SAPM Serviciul Administrare Participații și Mandate 

13. DESF Direcția Economică și Strategie Financiară 

14. SCSF Serviciul Contabilitate și Strategie Financiară 

15. BA Biroul Achiziții 

16. BAdm Biroul Administrativ 

17. DJRU Direcția Juridică și Resurse Umane 

18. SJ Serviciul Juridic 

19. BRU Biroul Resurse Umane 

20. API Audit Public Intern 

21. CFG Control Financiar de Gestiune 
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22. CD Cabinet Directorat 

23. CMI Control Managerial Intern 

24. EIT Expert IT 

25. GC Guvernanță Corporativă 

26. CFP Control Financiar Preventiv 

27. E.O./e.o. Entitate organizatorică 

28.  DC Derulatorul de contract 

 

CAPITOLUL V – GENERALITĂŢI 

Art. 7 - Atribuții/competențe principale 

7.1. Biroul Achiziții   

(1) În vederea realizării achiziţiilor, SAPE S.A. are în structura sa un birou specializat în domeniul 

achiziţiilor. În aplicarea prezentei proceduri, Biroul achiziții are următoarele atribuţii principale: 

a) elaborează şi, după caz, actualizează, pe baza necesităţilor și informațiilor transmise de celelalte e.o. 

ale beneficiarului, strategia de contractare, programul anual al achiziţiilor și planul anual al investițiilor; 

b) elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire şi a 

documentelor-suport pe baza necesităţilor transmise de e.o. de specialitate; 

c) îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de prezenta 

procedură; 

   d) coordonează, monitorizează, aplică şi finalizează procedurile de atribuire; 

   e) realizează efectiv procedurile de achiziţie directe; 

   f) constituie şi păstrează dosarul achiziţiei, conform normelor proprii și legislatiei aplicabile. 

7.2. (1) E.O. ale SAPE S.A. au obligaţia de a sprijini activitatea Biroului Achiziții, în funcţie de 

specificul şi complexitatea obiectului achiziţiei. 

(2) În sensul alin. (1), sprijinirea Biroului Achiziții, se realizează, fără a se limita la acestea, după cum 

urmează: 

    a) transmiterea referatelor de necesitate care cuprind necesităţile de produse, servicii şi lucrări, 

valoarea estimată a acestora, precum şi informaţiile de care dispun (ex. cerințe privind calificarea 

ofertanților, factori de evaluare, justificarea valorii estimate etc.), potrivit competenţelor, necesare pentru 

elaborarea strategiei de contractare a respectivelor contracte/acorduri-cadru; 

    b) transmiterea, dacă este cazul, a caietelor de sarcini/specificaţiilor tehnice aşa cum sunt acestea 

definite în prezenta procedură; 

    c) în funcţie de natura şi complexitatea necesităţilor identificate în referatele prevăzute la lit. a), 

transmiterea de informaţii cu privire la preţul unitar/total actualizat al respectivelor necesităţi, în urma 

unei cercetări a pieţei sau pe bază istorică; 

    d) informarea cu privire la fondurile alocate pentru fiecare destinaţie; 

    e) informarea justificată cu privire la eventualele modificări intervenite în execuţia 

contractelor/acordurilor-cadru, care cuprinde cauza, motivele şi oportunitatea modificărilor propuse; 

    f) transmiterea documentului constatator privind modul de îndeplinire a clauzelor contractuale. 
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7.3. Directoratul SAPE S.A.  

Demararea oricărei proceduri, indiferent de valoarea estimată, se va realiza numai cu aprobarea 

Directoratului.  

7.4. Consiliul de supraveghere și Adunarea Generală a Acționarilor SAPE S.A.  

(1) Consiliul de Supraveghere aprobă demararea achizițiilor și încheierea contractelor a căror valoare 

estimată se încadrează în echivalentul în lei a intervalului 80.001-100.000 EURO fără TVA; 

(2) Adunarea Generală a Acționarilor aprobă demararea achizițiilor și încheierea contractelor a căror 

valoare estimată este mai mare decât echivalentul în lei a 100.000 euro fără TVA.  

7.5. Documente utilizate 

a) Lista și proveniența documentelor utilizate: 

• programul anual al achizițiilor și planul anual al investițiilor întocmit de către BA; 

• referatele de necesitate elaborate de inițiatorii achiziției, precum şi informaţiile de care dispun 

(ex. cerințe privind calificarea ofertanților, factori de evaluare), potrivit competenţelor;  

• caietul de sarcini și/sau specificațiile tehnice întocmite de către inițiatorul achiziției;  

• strategia de contractare elaborată de BA; 

• documentația de atribuire elaborată de BA;  

• contractele de achiziţie de produse, servicii și lucrări, completate de către inițiatorii achiziției 

cu informațiile de care dispun; 

• documentul constatator elaborat de derulatorul de contract. 

 

b) Conținutul și rolul documentelor utilizate: 

• Programul anual al achizițiilor cuprinde totalitatea contractelor de achiziţie pe care Beneficiarul 

intenţionează să le atribuie în decursul anului următor; 

• Planul anual al investițiilor cuprinde totalitatea investițiilor pe care beneficiarul intenţionează 

să le realizeze în decursul anului următor; 

• Referatul de necesitate (Anexa nr. 1) reprezintă un document intern emis/întocmit de fiecare 

e.o. din cadrul SAPE S.A. care cuprinde necesităţile de produse, servicii şi lucrări identificate, 

precum şi preţul unitar/total al necesităţilor, cantitatea/cantitățile, evaluarea în bani cu și fără 

TVA etc.. Acesta va fi însoțit de caietul de sarcini/specificații tehnice, atunci când este cazul și 

va conține, în mod obligatoriu, poziția din cadrul Programului Anual al Achizițiilor; 

• Caietul de sarcini/specificațiile tehnice conțin totalitatea condițiilor și cerințelor tehnice impuse 

de beneficiar în vederea livrării produselor/prestării serviciilor/executării lucrărilor; 

• Strategia de contractare conține procedura de atribuire aleasă, tipul de contract propus, 

mecanismele de plată, justificările privind determinarea valorii estimate a 

contractului/acordului-cadru, justificările privind alegerea procedurii de atribuire, criteriile de 

calificare privind capacitatea şi, după caz, criteriile de selecţie, criteriul de atribuire şi factorii 

de evaluare utilizaţi și va fi elaborată pe baza informațiilor transmise de către inițiatorii 

achizițiilor; 

• Documentația de atribuire conţine orice cerinţă, criteriu, regulă şi alte informaţii necesare pentru 

a asigura ofertantului o informare completă, corectă şi explicită cu privire la modul de aplicare a 
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procedurii de atribuire; 

• Contractele încheiate pentru achiziţiile de produse, servicii și lucrări - actul administrativ, 

încheiat în scris între unul sau mai mulţi operatori economici şi SAPE S.A., care are ca obiect 

execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii; 

• Documentul constatator este întocmit de către derulatorul de contract la finalizarea contractului 

și conţine informaţii referitoare la îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea obligaţiilor 

contractuale de către contractant/contractant asociat şi, dacă este cazul, la eventualele prejudicii. 

 

7.6. Circuitul documentelor 

• Programul anual al achizițiilor și planul anual al investițiilor este întocmit de BA, vizat de 

DESF/SCSF (dacă este cazul și de DJRU/ SJ) și aprobat de către Directoratul SAPE S.A., cu 

informarea CS și /sau aprobarea CS, conform atribuțiilor din Actul Constitutiv;  

• Referatul de necesitate este întocmit de către inițiatorul achiziției, vizat de către șeful e.o., vizat 

pentru încadrarea în BVC de către DESF/SCSF, vizat pentru încadrarea în programul anual al 

achizițiilor de către BA și aprobat de către Directoratul SAPE S.A.; 

• Caietul de sarcini/specficațiile tehnice este/sunt întocmit/întocmite de către inițiatorul 

achiziției, vizat/vizate de către șeful e.o. și aprobat/aprobate de către Directoratul SAPE S.A.; 

• Strategia de contractare este întocmită de către BA pe baza informațiilor transmise de către 

inițiatorii achizițiilor, vizată de DESF și aprobată de către Directoratul SAPE S.A.; 

• Documentația de atribuire - este întocmită de către BA, vizată de către DESF/inițiator și 

aprobată de către Directoratul al SAPE S.A.; 

• Clauzele contractuale obligatorii (propunerea de contract) – sunt elaborate de către inițiatorul 

achiziției, vizate de către DJRU/SJ și  DESF/SCSF; 

• Contractele încheiate pentru achiziţiile de produse, servicii și lucrări sunt vizate de legalitate de 

către DJRU/ SJ și semnate de către  inițiatorul achiziției, DESF/SCSF, CFP și Directoratul 

SAPE S.A.; 

• Documentul constatator – este elaborat de către derulatorul de contract, vizat de șeful e.o. și 

aprobat de către Directoratul SAPE S.A.. 

 

7.7. Resurse necesare 

Resursele necesare sunt resursele umane și materiale din cadrul societății, precum și resursele 

financiare conform bugetului SAPE S.A. aprobat pentru anul în curs. 

 

 

CAPITOLUL VI – ACTIVITĂȚI SPECIFICE ȘI PROCEDURI DE ATRIBUIRE 

 

Art. 8 - Programul anual al achizițiilor și planul anual al investițiilor 

(1) Beneficiarul are obligaţia de a elabora programul anual al achiziţiilor, ca instrument managerial 

utilizat pentru planificarea şi monitorizarea portofoliului de proceduri de achiziţie la nivel de 
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societate, pentru planificarea resurselor necesare derulării proceselor şi pentru verificarea modului 

de îndeplinire a obiectivelor din strategia de dezvoltare, acolo unde este aplicabil. 

(2) Programul anual al achiziţiilor și planul anual al investițiilor se elaborează pe baza referatelor de 

necesitate/necesarelor transmise pentru intocmirea BVC, fundamentate și transmise de către e.o. ale 

societății şi cuprind totalitatea contractelor de achiziţie pe care beneficiarul intenţionează să le 

atribuie în decursul anului următor/totalitatea investițiilor pe care beneficiarul intenţionează să le 

realizeze în decursul anului următor. 

(3) Atunci când stabileşte programul anual al achiziţiilor și planul anual al investițiilor, beneficiarul 

are obligaţia de a ţine cont de: 

    a) necesităţile obiective de produse, servicii şi lucrări; 

    b) gradul de prioritate a necesităţilor prevăzute la lit. a); 

    c) sursele de finanţare ce urmează a fi identificate. 

(4) După aprobarea bugetului propriu, beneficiarul are obligaţia de a-şi actualiza și revizui, după 

caz, programul anual al achiziţiilor și planul annual al investițiilor, în funcţie de fondurile aprobate. 

(5) Programul anual al achiziţiilor și planul anual al investițiilor trebuie să cuprindă, după caz, cel 

puţin informaţii referitoare la: 

    a) obiectul contractului de achiziţie/investiție; 

    b) valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit ca rezultat al derulării unui proces de 

achiziţie, exprimată în lei, fără TVA; 

    c) valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit ca rezultat al derulării unui proces de 

achiziţie, exprimată în euro, fără TVA; 

    d) procedura stabilită pentru derularea procesului de achiziţie; 

    e) data estimată pentru iniţierea procedurii; 

    f) data estimată pentru atribuirea contractului; 

    g) responsabilul cu atribuirea contractului. 

(6) Orice modificare în Programul Anual al Achiziţiilor/planul anual al investițiilor, pe parcursul 

anului se va opera numai în măsura aprobării referatelor de modificare ce vor fi vizate de DESF și, 

dacă este cazul, de SJ/DJRU. 

(7) Biroul Achiziții va informa trimestrial Consiliul de Supraveghere asupra execuției Programului 

anual al achiziţiilor și planului anual al investițiilor. 

 

Art. 9 Instrumente şi tehnici specifice de atribuire a contractelor de achiziţie - Acordul-cadru 

 

(1) Beneficiarul atribuie acordul-cadru prin încredințare directă sau prin aplicarea procedurilor 

prevăzute la art. 11.2 în funcție de valoarea totală a acestuia;  

(2) Durata unui acord-cadru nu poate depăşi 4 ani; 

(3) În cadrul procedurii de achiziție pentru atribuirea acordului-cadru, beneficiarul stabileşte prin 

documentația de atribuire că acordul-cadru se încheie în una dintre următoarele modalităţi: 

a) cu un singur operator economic; 

b) cu mai mulţi operatori economici. 
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(4) Beneficiarul are obligaţia de a stabili operatorul economic sau, după caz, operatorii economici 

care sunt parte a acordului-cadru respectiv prin aplicarea cerințelor minime de calificare, a criteriului 

de atribuire şi a factorilor de evaluare prevăzuţi în documentația de atribuire; 

(5) Contractele subsecvente care se atribuie în executarea unui acord-cadru nu pot fi încheiate decât 

între beneficiarul menționat în anunţul de participare prin care a fost iniţiată procedura de atribuire a 

acordului-cadru şi operatorul economic/operatorii economici care sunt parte a acordului respectiv; 

(6) Clauzele unui contract subsecvent atribuit în executarea unui acord-cadru nu pot în niciun caz să 

aducă modificări substanţiale termenilor şi condiţiilor stabilite iniţial prin acordul-cadru respectiv; 

(7) În cazul în care acordul-cadru este încheiat cu un singur operator economic, acordul-cadru 

trebuie să prevadă cel puţin: 

    a) obligaţiile principale pe care operatorul economic şi le-a asumat prin ofertă; 

    b) preţul unitar și preț total, cu și fără TVA, pe care operatorul economic l-a prevăzut în ofertă şi 

pe baza căruia se va determina preţul fiecărui contract subsecvent atribuit ulterior. 

 (8) Beneficiarul are obligaţia de a atribui contractele subsecvente acordului-cadru numai cu 

respectarea condiţiilor tehnice şi financiare stabilite în acordul-cadru respectiv; 

(9) De fiecare dată când intenţionează să atribuie un contract subsecvent unui acord-cadru, 

beneficiarul poate consulta, în scris, operatorul economic, solicitându-i acestuia, dacă este necesar, 

completarea ofertei, după caz; 

(10) În cazul în care acordul-cadru este încheiat cu mai mulţi operatori economici, acordul-cadru se 

execută în unul dintre următoarele moduri: 

    a) fără reluarea competiţiei, în conformitate cu termenii şi condiţiile prevăzute în cuprinsul său, în 

cazul în care acordul-cadru stabileşte toţi termenii şi condiţiile care reglementează execuţia 

lucrărilor, prestarea serviciilor şi furnizarea produselor care constituie obiectul său, precum şi 

condiţiile obiective în funcţie de care se stabileşte care dintre operatorii economici parte la acordul-

cadru va executa lucrările, va presta serviciile sau va furniza produsele. 

    b) cu reluarea competiţiei între operatorii economici care sunt parte la acordul-cadru, în cazul în 

care acordul-cadru nu stabileşte toţi termenii şi condiţiile care reglementează execuţia lucrărilor, 

prestarea serviciilor şi furnizarea produselor care constituie obiectul său; 

(11) În cazurile prevăzute la alin. 10 lit. b), beneficiarul reia competiţia pe baza aceloraşi termeni şi 

condiţii aplicate pentru atribuirea acordului-cadru, detaliate acolo unde este necesar şi completate 

dacă este cazul cu alţi termeni şi condiţii prevăzute în documentaţia de atribuire elaborată în cadrul 

procedurii de atribuire a acordului-cadru, şi cu respectarea următoarelor reguli procedurale: 

    a) pentru fiecare contract subsecvent care urmează a fi atribuit, beneficiarul consultă în scris, prin 

transmiterea unei invitații de participare către operatorii economici, parte la acordul-cadru respectiv, 

care sunt capabili să execute contractul subsecvent; 

    b) beneficiarul stabileşte o perioadă suficientă pentru depunerea ofertelor pentru atribuirea 

contractului subsecvent, ţinând seama de elemente specifice precum complexitatea obiectului 

contractului subsecvent şi timpul necesar pentru transmiterea ofertelor; 

    c) ofertele se depun în scris, iar acestea nu vor fi deschise până la expirarea perioadei stabilite de 

beneficiar. 
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Art. 10 - Modul de calcul al valorii estimate a achiziţiei 

(1) Beneficiarul calculează valoarea estimată a unei achiziţii având în vedere valoarea totală de 

plată, fără TVA, estimată de beneficiar, luând în considerare orice eventuale forme de opţiuni şi 

prelungiri ale contractului menţionate în mod explicit în documentele de atribuire; 

(2) Beneficiarul nu are dreptul de a utiliza metode de calcul al valorii estimate a achiziţiei cu scopul 

de a evita aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de prezenta procedură; 

(3) Valoarea estimată a achiziţiei se determină înainte de iniţierea procedurii de atribuire şi este 

valabilă la momentul iniţierii procedurii de atribuire;  

(4) În cazul acordului-cadru, valoarea estimată a achiziţiei se consideră a fi valoarea maximă 

estimată, fără TVA, a tuturor contractelor de achiziţie subsecvente care se anticipează că vor fi 

atribuite în baza acordului-cadru pe întreaga sa durată. 

 

Art. 11 - Modalităţi de atribuire -  Procedurile de atribuire 

 

11.1. Beneficiarul are dreptul de a achiziţiona direct produse sau servicii în cazul în care valoarea 

estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică decât 132.519 lei, respectiv lucrări, în cazul în care 

valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică decât 441.730 lei. Achiziţia directă se 

realizează pe bază de document justificativ. Angajamentul legal prin care se angajează cheltuielile 

aferente achiziţiei directe poate lua forma unui contract de achiziţie sau, după caz, a unui document 

fiscal ori a unei comenzi, inclusiv în cazul achiziţiilor iniţiate prin intermediul instrumentelor de 

plată ce permit posesorului să le utilizeze în relaţia cu comercianţii în vederea efectuării de plăţi, 

fără numerar, pentru achiziţionarea de produse, servicii şi/sau lucrări prin intermediul unui terminal, 

cum ar fi, dar fără a se limita la, cardurile de plată şi/sau portofele electronice.  

Pentru încredinţarea directă iniţiatorul achiziţiei va înainta către BA următoarele documente: 

a) Referatul de necesitate, aprobat, elaborat în conformitate cu cerinţele din prezenta procedură, 

însoțit de anexele aferente;  

b) Caietul de sarcini aprobat, elaborat în conformitate cu cerinţele din prezenta procedură, dacă este 

cazul; 

c) propunere de contract / informații privind clauzele contractuale obligatorii, vizată /vizate de şeful 

e.o. care solicită achiziţia, de DJRU/SJ și de DESF/SCSF, dacă este cazul;  

 Inițiatorul achiziției va indica în referatul de necesitate, daca va fi cazul, operatorul 

economic/operatorii economici de la care vor fi solicitate oferte de preț.  

 Pe tot parcursul atribuirii achiziţiilor, SAPE S.A. are dreptul de a solicita clarificări ofertantului. În 

cazul în care acesta refuză să răspundă solicitărilor de clarificări, va fi descalificat, oferta fiind 

respinsă.  

 

11.2. Procedurile de atribuire reglementate de prezenta procedură, aplicabile pentru atribuirea 

contractelor de achiziţie/acordurilor-cadru sunt următoarele: 

a) licitaţia deschisă; 

b) negocierea fără publicare prealabilă; 

c) procedura simplificată. 
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a) Licitația deschisă 

(1) Beneficiarul atribuie contractele de achiziţie /acordurile-cadru, în cazul în care valoarea 

estimată, fără TVA, este mai mare sau egală cu pragurile valorice: 23.227.215 lei pentru contractele 

de achiziţie/acordurile-cadru de lucrări și 600.129 lei pentru contractele de achiziţie/acordurile-

cadru de produse şi de servicii prin aplicarea procedurii de licitaţie deschisă. 

(2) În cadrul procedurii de licitaţie deschisă orice operator economic are dreptul de a depune ofertă 

în urma publicării unui anunţ de participare. 

 (3) Licitaţia deschisă se iniţiază prin transmiterea spre publicare a unui anunţ de participare pe site-

ul propriu și/sau site-uri de specialitate și/sau presa scrisă prin care beneficiarul solicită operatorilor 

economici depunerea de oferte. Anunţul de participare conţine următoarele informaţii, după caz: 

    a) denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail ale beneficiarului; 

    b) tipul de contract şi, dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie încheiat un acord-cadru; 

    c) denumirea produselor/serviciilor/lucrărilor care urmează să fie furnizate/prestate/executate; 

    d) valoarea estimată; 

    e) cantitatea de produse care trebuie furnizată, dacă este cazul; 

    f) sursa de finanţare; 

    g) termenul-limită de primire a ofertelor; 

    h) adresa la care se transmit ofertele; 

    i) limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele, respectiv limba română; 

    j) perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă; 

    k) criteriul de atribuire a contractului de achiziţie/acordului-cadru. 

(4) Procedura de licitaţie deschisă se desfăşoară într-o singură etapă sau în două etape, caz în care 

are obligaţia de a preciza această decizie în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire. 

(5) Perioada cuprinsă între data transmiterii anunţului de participare şi data-limită de depunere a 

ofertelor este de cel puţin 15 de zile. În cazul în care se are în vedere atribuirea unui contract de 

achiziţie de produse/servicii de complexitate redusă, perioada minimă este de cel puţin 10 zile. 

(6) În cazul în care beneficiarul decide organizarea unei etape de negociere a ofertelor, acest aspect 

îl precizează în anunţul de participare, beneficiarul având obligaţia de a transmite simultan, tuturor 

candidaţilor selectaţi, o invitaţie de participare la etapa a doua. În etapa a doua, perioada minimă 

între data transmiterii invitaţiei de participare şi data-limită de depunere a ofertelor este de cel puţin 

5 zile.  

 

 

b) Negocierea fără publicare prealabilă 

(1) Iniţierea procedurii de negociere fără publicare prealabilă se realizează prin transmiterea unei 

invitaţii de participare la negocieri, însoţită de documentaţia de atribuire, către unul sau, ori de câte 

ori este posibil, către mai mulţi operatori economici. 

(2) Beneficiarul are dreptul de a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui 

anunţ de participare pentru atribuirea contractelor de achiziţii /acordurilor-cadru de lucrări, de 

produse sau de servicii într-unul din următoarele cazuri: 
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 a) dacă în cadrul unei proceduri de licitaţie deschisă ori procedură simplificată organizate pentru 

achiziţia produselor, serviciilor sau lucrărilor respective nu a fost depusă nicio ofertă/solicitare de 

participare sau au fost depuse numai oferte/solicitări de participare neadecvate, cu condiţia să nu se 

modifice în mod substanţial condiţiile iniţiale ale achiziţiei; 

 b) dacă lucrările, produsele sau serviciile pot fi furnizate numai de către un anumit operator 

economic pentru unul dintre motivele prevăzute la alin. (3); 

 c) ca o măsură strict necesară, atunci când perioadele de aplicare a procedurilor de licitaţie deschisă 

sau procedura simplificată nu pot fi respectate din motive de extremă urgenţă, determinate de 

evenimente imprevizibile şi care nu se datorează sub nicio formă unei acţiuni sau inacţiuni a 

beneficiarului. 

(3) Motivele prevăzute la alin. (2) lit. b) sunt următoarele: 

    a) scopul achiziţiei este crearea sau achiziţionarea unei opere de artă sau unei reprezentaţii 

artistice unice; 

    b) concurenţa lipseşte din motive tehnice; 

    c) protecţia unor drepturi exclusive, inclusiv drepturi de proprietate intelectuală. 

 (4) În cazul prevăzut la alin. (2) lit. c), beneficiarul nu are dreptul de a stabili durata contractului pe 

o perioadă mai mare decât cea necesară pentru a face faţă situaţiei de urgenţă care a determinat 

aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare. 

(5) Beneficiarul are dreptul de a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui 

anunţ de participare pentru atribuirea contractelor de achiziţii de produse într-unul din următoarele 

cazuri: 

    a) atunci când produsele care fac obiectul achiziţiei sunt fabricate exclusiv în scop de cercetare 

ştiinţifică, experimental, de studiu sau de dezvoltare, iar contractul de achiziţie nu prevede producţia 

în serie a unor cantităţi ale produsului în vederea stabilirii viabilităţii comerciale a acestuia sau 

recuperarea costurilor de cercetare şi dezvoltare; 

    b) atunci când este necesară achiziţionarea de la contractantul iniţial a unor cantităţi suplimentare 

de produse destinate înlocuirii parţiale sau extinderii produselor sau instalaţiilor existente şi numai 

dacă schimbarea contractantului iniţial ar pune beneficiarul în situaţia de a achiziţiona produse cu 

caracteristici tehnice diferite de cele deja existente care ar conduce la incompatibilitate sau la 

dificultăţi tehnice disproporţionate de utilizare şi întreţinere; 

    c) pentru produsele cotate şi achiziţionate pe o piaţă de mărfuri, cum ar fi produsele agricole, 

materiile prime şi bursele de energie, în cazul în care structura multilaterală de tranzacţionare 

reglementată şi supravegheată garantează în mod natural preţurile pieţei; 

    d) pentru cumpărarea de produse sau servicii în condiţii speciale avantajoase de la un operator 

economic care încetează definitiv activităţile comerciale sau care se află într-o procedură de 

faliment, de concordat preventiv sau într-o procedură similară. 

(6) Durata contractelor/actelor adiţionale încheiate potrivit prevederilor alin. (5) lit. b), precum şi 

durata contractelor iniţiale nu pot depăşi, de regulă, trei ani. 

(7) Beneficiarul are dreptul de a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui 

anunţ de participare atunci când, ulterior atribuirii unui contract de achiziţie de lucrări sau de 
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servicii, beneficiarul intenţionează să achiziţioneze lucrări sau servicii noi şi numai dacă se 

îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii: 

    a) atribuirea se face contractantului iniţial, iar noile lucrări, respectiv noile servicii constau în 

repetarea unor lucrări sau servicii similare prevăzute în contractul atribuit iniţial şi sunt conforme cu 

cerinţele prevăzute în documentele atribuirii elaborate cu ocazia atribuirii contractului iniţial; 

    b) valoarea estimată a contractului iniţial de lucrări sau servicii s-a determinat prin luarea în 

considerare inclusiv a lucrărilor sau serviciilor noi care pot fi achiziţionate ulterior; 

    c) în anunţul de participare la procedura aplicată pentru atribuirea contractului iniţial s-a precizat 

faptul că beneficiarul are dreptul de a opta pentru achiziţionarea ulterioară de noi lucrări, respectiv 

noi servicii, de la operatorul economic a cărui ofertă va fi declarată câştigătoare în cadrul procedurii 

respective; 

    d) procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare este aplicată într-

un interval care nu poate depăşi 3 ani de la încheierea contractului iniţial. 

 

c) Procedura simplificată 

 

(1) Beneficiarul are dreptul de a aplica procedura simplificată în cazul în care valoarea estimată a 

achiziţiei, fără TVA, este mai mare decât 132.519 lei în cazul achiziției de produse și servicii și 

441.730 lei în cazul achiziției de lucrări. 

(2) Procedura simplificată se iniţiază prin publicarea pe site-ul propriu și/sau site-uri de specialitate 

și/sau presa scrisă a unui anunţ de participare simplificat, însoţit de documentaţia de atribuire 

aferentă și/sau prin transmiterea unei invitații de participare către minim 3 (trei) operatori 

eocnomici, în cazul în care aceștia au fost nominalizați prin referatul de necesitate. Anunţul de 

participare simplificat/invitația de participare conţine următoarele informaţii, după caz: 

a) denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail ale beneficiarului; 

b) tipul de contract şi, dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie încheiat un acord-cadru; 

c) denumirea produselor/serviciilor/lucrărilor care urmează să fie furnizate/prestate/executate; 

d) valoarea estimată; 

e) cantitatea de produse care trebuie furnizată, dacă este cazul; 

f) sursa de finanţare; 

g) termenul-limită de primire a ofertelor; 

h) adresa la care se transmit ofertele; 

i) limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele, respectiv limba română; 

j) perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă; 

k) criteriul de atribuire a contractului de achiziţie /acordului-cadru; 

l) proiectul de contract conţinând clauzele contractuale obligatorii (Anexa nr. 5 a și/sau nr. 5 b), de la 

care se porneste negocierea. 

    (3) Beneficiarul are obligaţia de a stabili perioada de depunere a ofertelor în funcţie de 

complexitatea contractului de achiziţie/acordului-cadru şi de cerinţele specifice, astfel încât operatorii 

economici interesaţi să beneficieze de un interval de timp adecvat şi suficient pentru elaborarea 
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ofertelor şi pentru pregătirea documentelor de calificare şi selecţie, dacă sunt solicitate prin 

documentele de atribuire. 

(4) Beneficiarul poate decide desfăşurarea procedurii simplificate: 

    a) fie într-o etapă; 

    b) fie în două etape care presupun atât selecţia candidaţilor, cât şi negocierea şi evaluarea 

ofertelor. 

(5) Perioada minimă între data transmiterii anunţului de participare la procedura simplificată şi data-

limită de depunere a ofertelor este de cel puţin: 

    a) 6 zile, în cazul în care se are în vedere atribuirea unui contract de achiziţie de servicii sau 

produse; 

    b) 4 zile, în cazul în care se are în vedere atribuirea unui contract de achiziţie de produse de 

complexitate redusă; 

    c) 10 zile, în cazul în care se are în vedere atribuirea unui contract de achiziţie de lucrări. 

(6) În cazul prevăzut la alin. (4) lit. b), dacă beneficiarul decide organizarea unei etape de negociere 

a ofertelor, acest aspect îl precizează în anunţul de participare simplificat. 

(7) În cazul prevăzut la alin. (4) lit. b), beneficiarul are obligaţia de a transmite simultan, tuturor 

candidaţilor selectaţi, o invitaţie de participare la etapa a doua. 

(8) În etapa a doua a cazului prevăzut la alin. (4) lit. b), perioada minimă între data transmiterii 

invitaţiei de participare şi data-limită de depunere a ofertelor este de cel puţin 3 zile.  

 

CAPITOLUL VII -  ORGANIZAREA, DESFĂŞURAREA ȘI FINALIZAREA PROCEDURII 

DE ATRIBUIRE 

 

Art. 12 - Etapele procesului de achiziţie  

12.1. Atribuirea unui contract de achiziţii /acord-cadru este rezultatul unui proces ce se derulează în 

mai multe etape. Beneficiarul are obligaţia de a se documenta şi de a parcurge pentru fiecare proces 

de achiziţie trei etape distincte: 

    a) etapa de planificare/pregătire, inclusiv consultarea pieţei; 

    b) etapa de organizare a procedurii şi atribuirea contractului/acordului-cadru; 

    c) etapa postatribuire contract/acord-cadru, respectiv executarea şi monitorizarea implementării 

contractului/acordului-cadru. 

12.2. Etapa de planificare/pregătire a unui proces de achiziţie se iniţiază prin identificarea 

necesităţilor, estimarea valorii şi elaborarea referatelor de necesitate şi se încheie cu aprobarea de 

către reprezentatul legal al beneficiarului a documentaţiei de atribuire, inclusiv a documentelor-

suport, precum şi a strategiei de contractare pentru procedura respectivă.  

12.2.1 Estimarea valorii achiziției 

Valoarea estimată a achiziției trebuie să fie valabilă la momentul iniţierii procedurii de atribuire.  În 

acest sens, beneficiarul poate derula un proces de consultare a pieţei, ca parte a procesului de 

achiziţie, care se iniţiază prin: 

- consultarea pe site-uri de specialitate în cazul în care doreşte achiziţionarea unor 

produse/servicii/lucrări cu grad scăzut de complexitate tehnică, financiară sau contractuală; 
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sau 

- publicarea unui anunţ privind consultarea sau solicitarea unor oferte de preț, în cazul în care 

doreşte achiziţionarea unor produse/servicii/lucrări cu grad ridicat de complexitate tehnică, 

financiară sau contractuală. Acesta trebuie să conţină cel puţin următoarele elemente: 

    a) denumirea beneficiarului şi datele de contact; 

    b) adresa de internet unde sunt publicate informaţiile cu privire la procesul de consultare a pieţei; 

    c) descrierea necesităţilor obiective şi constrângerilor de natură tehnică, financiară şi/sau 

contractuală ce caracterizează nevoia beneficiarului în raport cu care se organizează respectiva 

consultare; 

    d) aspectele supuse consultării; 

    e) termenul până la care se transmit propunerile persoanelor interesate în cadrul procesului de 

consultare; 

    f) termenul până la care se desfăşoară procesul de consultare; 

    g) descrierea modalităţii de desfăşurare a consultării, respectiv modul în care se va realiza 

interacţiunea cu operatorii economici ce răspund la invitaţia beneficiarului. 

Aspectele supuse consultării vizează, fără a se limita la acestea, potenţiale soluţii tehnice, financiare 

sau contractuale pentru satisfacerea nevoii beneficiarului. 

12.2.2 Elaborarea strategiei de contractare (Anexa nr. 2)  

Strategia de contractare este un document al fiecărei achiziţii cu o valoare estimată egală sau mai 

mare decât pragurile valorice prevăzute pentru încredințarea directă, iniţiată de beneficiar.  

Prin intermediul strategiei de contractare se documentează deciziile din etapa de 

planificare/pregătire a achiziţiei în legătură cu: 

    a) relaţia dintre obiectul, constrângerile asociate şi complexitatea contractului, pe de o parte, şi 

resursele disponibile la nivel de beneficiar pentru derularea activităţilor din etapele procesului de 

achiziţie, pe de altă parte; 

    b) procedura de atribuire aleasă, precum şi modalităţile speciale de atribuire a contractului de 

achiziţie asociate, dacă este cazul; 

    c) tipul de contract propus şi modalitatea de implementare a acestuia; 

    d) mecanismele de plată în cadrul contractului, alocarea riscurilor în cadrul acestuia, măsuri de 

gestionare a acestora, stabilirea penalităţilor pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a 

obligaţiilor contractuale; 

    e) justificările privind determinarea valorii estimate a contractului/acordului-cadru, precum şi 

orice alte elemente legate de obţinerea de beneficii pentru beneficiar şi/sau îndeplinirea obiectivelor; 

    f) justificările privind alegerea procedurii de atribuire, criteriile de calificare privind capacitatea 

şi, după caz, criteriile de selecţie, criteriul de atribuire şi factorii de evaluare utilizaţi; 

    g) orice alte elemente relevante pentru îndeplinirea necesităţilor autorităţii contractante. 

 

12.2.3 Elaborarea documentaţiei de atribuire 

(1) Beneficiarul are obligaţia de a elabora documentaţia de atribuire care conţine toate informaţiile 

necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completă, corectă şi precisă cu privire 

la cerinţele achiziţiei, obiectul contractului şi modul de desfăşurare a procedurii de atribuire. 
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(2) Documentaţia de atribuire este alcătuită din următoarele: 

-  fişa de cerințe a achiziţiei (Anexa nr. 3); 

- caietul de sarcini (Anexa nr. 4 a și nr. 4 b); 

- proiectul de contract conţinând clauzele contractuale obligatorii (Anexa nr. 5 a și nr. 5 b), de la 

care se porneste negocierea; 

- formulare şi modele de documente (Anexa nr. 6). 

(3) Documentaţia de atribuire conţine orice cerinţă, criteriu, regulă şi alte informaţii necesare pentru 

a asigura ofertantului o informare completă, corectă şi explicită cu privire la modul de aplicare a 

procedurii de atribuire. 

(4) Fişa de cerințe trebuie să conţină cel puţin informaţii generale standard, însoţite de formalităţile 

ce trebuie îndeplinite în legătură cu procedura de atribuire în cauză, particularizate în funcţie de 

contextul în care se încadrează achiziţia, criteriile de calificare şi selecţie, dacă este cazul, informaţii 

privind garanţia de participare, modul în care trebuie întocmite şi structurate propunerea tehnică şi 

cea financiară, criteriul de atribuire ce urmează a fi aplicat, precum şi căile de atac ce pot fi utilizate. 

(5) Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice care reprezintă cerinţe, 

prescripţii, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, serviciu sau lucrare să fie 

descris, în mod obiectiv, astfel încât să corespundă necesităţii beneficiarului. 

(6) Specificaţiile tehnice sunt stabilite prin documentaţia de atribuire şi definesc caracteristicile 

solicitate privind lucrarea, serviciul sau produsele care fac obiectul achiziţiei. 

(7) Caracteristicile prevăzute la alin. (6) pot de asemenea să vizeze procesul sau metoda specifică de 

execuţie a lucrărilor, fabricaţie a produselor sau prestare a serviciilor solicitate sau un proces 

specific pentru un alt stadiu al ciclului de viaţă al acestora, chiar dacă aceste elemente nu fac parte 

din conţinutul material al produselor, lucrărilor sau serviciilor care urmează să fie achiziţionate, dar 

cu condiţia ca aceste caracteristici să aibă legătură cu obiectul contractului de achiziţie/acordului-

cadru şi să fie proporţionale prin raportare la valoarea şi obiectivele acestuia. 

(8) Prin specificaţiile tehnice se poate de asemenea stabili dacă se solicită transferul drepturilor de 

proprietate intelectuală. 

(9) Specificaţiile tehnice trebuie să permită tuturor operatorilor economici accesul egal la procedura 

de atribuire şi nu trebuie să aibă ca efect introducerea unor obstacole nejustificate faţă de asigurarea 

unei concurenţe efective între operatorii economici. 

(10) Cu excepţia cazului în care acest lucru este justificat de obiectul contractului, specificaţiile 

tehnice nu precizează un anumit producător, o anumită origine sau un anumit procedeu care 

caracterizează produsele sau serviciile furnizate de un anumit operator economic şi nici nu se referă 

la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producţie specifică, care ar avea ca efect favorizarea 

sau eliminarea anumitor operatori economici sau produse. 

(11) Prin excepţie de la prevederile alin. (10), stabilirea specificaţiilor tehnice prin precizarea 

elementelor prevăzute la alin. (10) este permisă în situaţii excepţionale, în cazul în care nu este 

posibilă o descriere suficient de precisă şi de inteligibilă a obiectului contractului; în aceste situaţii, 

precizarea elementelor prevăzute la alin. (10) este însoţită de cuvintele "sau echivalent". 
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12.2.4 Stabilirea garanţiei de participare 

(1) Garanţia de participare reprezintă un instrument aferent modului de prezentare a ofertei, care are 

drept scop protejarea beneficiarului faţă de riscul unui comportament necorespunzător al 

ofertantului pe toată perioada implicării sale în procedura de atribuire. 

(2) Beneficiarul are dreptul de a solicita ofertanţilor constituirea garanţiei de participare. 

(3) Fişa de cerințe trebuie să conţină următoarele informaţii privind constituirea garanţiei de 

participare: 

a) valoarea, ce nu poate depăşi 1% din valoarea estimată a contractului de achiziţie sau în cazul 

acordului-cadru din valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent, fără a se lua în calcul 

valoarea pentru diverse şi neprevăzute, dacă este cazul; 

b) perioada de valabilitate care va fi cel puţin egală cu perioada minimă de valabilitate a ofertei, 

astfel cum a fost solicitată prin documentaţia de atribuire. 

(4) Garanţia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare 

emis în condiţiile legii de o societate bancară, care nu se află în situaţii speciale privind autorizarea 

ori supravegherea, în condiţiile legii. 

(5) Garanţia de participare trebuie să fie constituită în suma şi pentru perioada de valabilitate 

prevăzute în documentaţia de atribuire. 

(6) Garanţia trebuie să fie irevocabilă. 

(7) Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata garanţiei de participare se va executa 

necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la 

culpa persoanei garantate şi se prezintă beneficiarului cel mai târziu la data şi ora-limită de 

depunere a ofertelor. 

(8) Beneficiarul are dreptul de a reţine garanţia de participare atunci când ofertantul se află în 

oricare dintre următoarele situaţii: 

    a) îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia; 

    b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu constituie garanţia de bună execuţie în termenul 

prevăzut; 

    c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuză să semneze contractul de achiziţie /acordul-cadru în 

perioada de valabilitate a ofertei. 

 

12.2.5. Restituirea garanției de participare 

(1) Garanţia de participare, constituită de ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind 

câştigătoare, se restituie de către beneficiar în cel mult 3 zile lucrătoare de la data constituirii 

garanţiei de bună execuţie. 

În cazul în care nu este obligatorie constituirea garanţiei de bună execuţie, garanţia de participare 

constituită de ofertantul a cărei ofertă a fost stabilită câştigătoare se restituie de către beneficiar în 

cel mult 3 zile lucrătoare de la data semnării acordului-cadru/contractului. 

(2) Garanţia de participare, constituită de ofertanţii a căror ofertă nu a fost stabilită câştigătoare, se 

restituie de către beneficiar în termen de 3 zile lucrătoare de la data semnării contractului de 

achiziţie /acordului-cadru cu ofertantul declarat câştigător. 
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(3) În cazul anulării procedurii de atribuire, garanţia de participare se restituie în termen de 3 zile de 

la data deciziei de anulare. 

 

12.2.6. Stabilirea garanţiei de bună execuţie 

(1) Garanţia de bună execuţie a contractului se constituie de către contractant în scopul asigurării 

beneficiarului de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului de 

achiziţie /contractului subsecvent. 

(2) Garanţia de bună execuţie se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării 

contractului de achiziţie /contractului subsecvent. 

(3) Beneficiarul stabileşte valoarea garanţiei de bună execuţie prin raportare la complexitatea 

contractului de achiziţie /contractului subsecvent care urmează a fi executat, care însă nu trebuie să 

depăşească 10% din preţul contractului, fără TVA. 

(4) În cazul în care pe parcursul executării contractului de achiziţie se suplimentează valoarea 

acestuia, contractantul are obligaţia de a completa garanţia de bună execuţie în corelaţie cu noua 

valoare a contactului de achiziţie. 

(5) De regulă, garanţia de bună execuţie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument 

de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară, care devine anexă la contract. 

(6) Dacă părţile convin, garanţia de bună execuţie se poate constitui şi prin reţineri succesive din 

sumele datorate pentru facturi parţiale, cu condiţia ca beneficiarul să fi prevăzut această posibilitate 

în documentaţia de atribuire și contract. În acest scop, contractantul are obligaţia de a deschide un 

cont la dispoziţia beneficiarului, la o bancă agreată de ambele părți. Suma iniţială care se depune de 

către contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din preţul 

contractului de achiziţie/contractului subsecvent, fără TVA. Pe parcursul îndeplinirii contractului de 

achiziţie/contractului subsecvent, beneficiarul urmează să alimenteze contul de disponibil prin 

reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului până la concurenţa sumei stabilite 

drept garanţie de bună execuţie în contractul de achiziţie /contractul subsecvent şi va înştiinţa 

contractantul despre vărsământul efectuat, precum şi despre destinaţia lui. Din contul de disponibil 

deschis la bancă pe numele contractantului pot fi dispuse plăţi atât de către contractant, cu avizul 

scris al beneficiarului care se prezintă băncii, cât şi de bancă la solicitarea scrisă a beneficiarului în 

favoarea căruia este constituită garanţia de bună execuţie. Contul de disponibil este purtător de 

dobândă în favoarea contractantului. 

(7) Beneficiarul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe 

parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie /contractului subsecvent, în limita prejudiciului creat, 

în cazul în care contractantul nu îşi îndeplineşte din culpa și/sau vina sa obligaţiile asumate prin 

contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie beneficiarul are obligaţia 

de a notifica pretenţia atât contractantului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, precizând 

obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului. În situaţia 

executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, contractantul are obligaţia de a reîntregi  

garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat. 
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12.2.7. Eliberarea garanției de bună execuție 

1) În cazul contractului de furnizare, beneficiarul are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună 

execuţie în cel mult 14 zile de la data expirarii termenului de plată al ultimei facturi din cadrul 

derulării contractului, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei. 

(2) În cazul contractului de servicii, beneficiarul are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună 

execuţie în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de către contractant a obligaţiilor asumate prin 

contractul de achiziţie /contractul subsecvent respectiv, cumulat cu data expirarii termenului de 

plată al ultimei facturi din cadrul derulării contractului, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii 

asupra ei. 

 (3) În cazul contractelor de servicii de proiectare, beneficiarul are obligaţia de a elibera/restitui 

garanţia de bună execuţie după cum urmează: 

        a) valoarea garanţiei de bună execuţie aferentă studiilor de prefezabilitate şi/sau fezabilitate, în 

termen de 14 zile de la data predării şi însuşirii/aprobării documentaţiei tehnico-economice 

respective sau de la data finalizării tuturor obligaţiilor contractului de servicii cumulat cu data 

expirarii termenului de plată al ultimei facturi din cadrul derulării contractului, dacă nu a ridicat 

până la acea dată pretenţii asupra ei; 

    b) valoarea garanţiei de bună execuţie aferentă proiectului tehnic şi/sau detaliilor de execuţie, în 

termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor 

executate în baza proiectului respectiv, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, dar nu 

mai târziu de 3 ani de la predarea respectivelor documentaţii tehnice, în cazul în care beneficiarul nu 

a atribuit în această perioadă contractul de lucrări în cauză; 

 (4) În cazul contractelor de lucrări, beneficiarul are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună 

execuţie după cum urmează: 

    a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de 

recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei; 

    b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, 

pe baza procesului-verbal de recepţie finală. 

 (5) Procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor şi, respectiv, de recepţie finală pot fi 

întocmite şi pentru părţi/obiecte din/de lucrare, dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic 

şi funcţional, proporţional cu valoarea lucrărilor recepţionate, fără a determina și eliberarea treptată 

a valorii garanției de bună de execuție. 

 

12.2.8. Reguli de evitare a conflictului de interese 

(1) Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, beneficiarul are obligaţia de a lua toate măsurile 

necesare pentru a preveni, identifica şi remedia situaţiile de conflict de interese, în scopul evitării 

denaturării concurenţei şi al asigurării tratamentului egal pentru toţi operatorii economici. 

(2) Prin conflict de interese se înţelege orice situaţie în care membrii personalului beneficiarului, 

care sunt implicaţi în desfăşurarea procedurii de atribuire sau care pot influenţa rezultatul acesteia 

au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar 

putea fi perceput ca element care compromite imparţialitatea ori independenţa lor în contextul 

procedurii de atribuire. 
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(3) Reprezintă situaţii potenţial generatoare de conflict de interese orice situaţii care ar putea duce la 

apariţia unui conflict de interese, următoarele, reglementate cu titlu exemplificativ: 

    a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a 

persoanelor care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre 

ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care fac parte din 

consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi 

ori subcontractanţi propuşi; 

    b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei 

persoane care este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac 

parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre 

ofertanţi/candidaţi ori subcontractanţi propuşi; 

    c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei 

persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informaţii concrete 

că poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se 

află într-o altă situaţie de natură să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe parcursul 

procesului de evaluare; 

    d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/subcontractantul propus are drept 

membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau are 

acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea 

inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul 

beneficiarului; 

    e) situaţia în care ofertantul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru 

executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv 

ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul beneficiarului. 

(4) Prin acţionar sau asociat semnificativ se înţelege persoana care exercită drepturi aferente unor 

acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau îi conferă deţinătorului cel 

puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală. 

(5) Beneficiarul precizează în documentele de atribuire numele persoanelor cu funcţii de decizie 

implicate în procedura de atribuire. 

 

12.2.9 Criterii de calificare şi selecţie 

Beneficiarul are dreptul de a aplica în cadrul procedurii de atribuire numai criterii de calificare şi 

selecţie referitoare la: 

    a) motive de excludere a ofertantului 

    b) capacitatea ofertantului. 

 

12.2.9.1 Motive de excludere a ofertantului 

(1) Beneficiarul exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziţie /acordului-cadru orice 

operator economic cu privire la care a stabilit, în urma analizei informaţiilor şi documentelor 

prezentate de acesta, sau a luat cunoştinţă în orice alt mod că a fost condamnat prin hotărâre 

definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre următoarele: 
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a) Participare la o organizație criminală 

Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, 

de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de 

control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă 

pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în 

urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în 

condamnare.  

b) Corupție 

Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, 

de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de 

control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o 

hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care 

continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare. Astfel cum 

este definită la articolul 3 din Convenția privind lupta împotriva corupției care implică funcționari ai 

Comunităților Europene sau funcționari ai statelor membre ale Uniunii Europene, JO C 195, 

25.6.1997, p. 1, și la articolul 2 alineatul (1) din Decizia-cadru 2003/568/JAI a Consiliului din 22 

iulie 2003 privind combaterea corupției în sectorul privat (JO L 192, 31.7.2003, p. 54). Acest motiv 

de excludere se referă, de asemenea, la corupție, astfel cum este definită în dreptul național al 

beneficiarului sau al operatorului economic. 

c) Fraude 

Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, 

de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de 

control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o 

hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care 

continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare. În sensul 

articolului 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene (JO 

C 316, 27.11.1995, p. 48). 

d) Infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste 

Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, 

de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de 

control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni 

legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată 

cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în 

mod direct în condamnare. Astfel cum sunt definite la articolele 1 și 3 din Decizia-cadru a 

Consiliului din 13 iunie 2002 privind combaterea terorismului (JO L 164, 22.6.2002, p. 3). Acest 

motiv de excludere include, de asemenea, instigare, complicitate sau tentativă de a săvârși o 

infracțiune, în sensul articolului 4 din respectiva decizie-cadru. 
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e) Spălare de bani sau finanțarea terorismului 

Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, 

de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de 

control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru spălare de bani sau finanțarea 

terorismului, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult 

cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct 

în condamnare. Astfel cum sunt definite la articolul 1 din Directiva 2005/60/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în 

scopul spălării banilor și finanțării terorismului (JO L 309, 25.11.2005, p. 15). 

f) Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane 

Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, 

de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de 

control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă 

pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare 

pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere 

prevăzută în mod direct în condamnare. Astfel cum sunt definite la articolul 2 din Directiva 

2011/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2011 privind prevenirea și 

combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia, precum și de înlocuire a 

Deciziei-cadru 2002/629/JAI a Consiliului (JO L 101, 15.4.2011, p. 1).  

(2) Beneficiarul exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziţie /acordului-cadru orice 

operator economic cu privire la care a stabilit, în urma analizei informaţiilor şi documentelor 

prezentate de acesta, sau a luat cunoştinţă în orice alt mod că se încadrează în una dintre 

următoarele situații: 

a) Plata impozitelor 

Operatorul economic și-a încălcat obligațiile cu privire la plata impozitelor, atât în țara în care este 

stabilit, cât și în statul membru al beneficiarului, în cazul în care este diferit de țara de stabilire. 

b) Plata asigurărilor sociale 

Operatorul economic și-a încălcat obligațiile cu privire la plata contribuțiilor la asigurările sociale, 

atât în țara în care este stabilit, cât și în statul membru al beneficiarului în cazul în care este diferit 

de țara de stabilire. 

c) Încălcarea obligațiilor în domeniul legislației de mediu 

În măsura cunoștințelor sale, operatorul economic și-a încălcat obligațiile în domeniul legislației 

mediului/în domeniul legislației sociale/ domeniul legislației muncii.  

d) Falimentul 

Operatorul economic este în stare de faliment/insolvență/lichidare/concordat preventiv/situații 

similare, în temeiul legislației naționale. 

e) Active administrate de lichidator 

Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță. 

f) Activitățile economice sunt suspendate 

Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate. 

g) Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței 
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Operatorul economic a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea 

concurenței. 

h) Vinovat de comiterea unei abateri profesionale grave 

Operatorul economic se face vinovat de o abatere profesională gravă. Dacă este cazul, a se vedea 

definițiile din legislația națională. 

 

(3) Un operator economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci când cuantumul 

impozitelor, taxelor şi contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate şi restante, îndeplineşte 

una din următoarele condiţii: 

    a) este mai mic de 4.000 lei; 

    b) este mai mare de 4.000 lei şi mai mic de 5% din totalul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor 

datorate de operatorul economic la cea mai recentă dată scadentă a acestora. 

     Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire dacă, anterior deciziei de 

excludere, îşi îndeplineşte obligaţiile prin plata impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul 

general consolidat datorate ori prin alte modalităţi de stingere a acestora sau beneficiază, în 

condiţiile legii, de eşalonarea acestora ori de alte facilităţi în vederea plăţii acestora, inclusiv, după 

caz, a eventualelor dobânzi ori penalităţi de întârziere acumulate sau a amenzilor. 

 (4) Beneficiarul nu exclude din procedura de atribuire un operator economic împotriva căruia s-a 

deschis procedura generală de insolvenţă atunci când, pe baza informaţiilor şi/sau documentelor 

prezentate de operatorul economic în cauză, stabileşte că acesta are capacitatea de a executa 

contractul de achiziţie /acordul-cadru. Aceasta presupune că respectivul operator economic se află 

fie în faza de observaţie şi a adoptat măsurile necesare pentru a întocmi un plan de reorganizare 

fezabil, ce permite continuarea, de o manieră sustenabilă, a activităţii curente, fie este în cadrul fazei 

de reorganizare judiciară şi respectă integral graficul de implementare a planului de reorganizare 

aprobat de instanţă. 

(5) Prin abatere profesională gravă se înţelege orice abatere comisă de operatorul economic care 

afectează reputaţia profesională a acestuia, cum ar fi încălcări ale regulilor de concurenţă de tip 

cartel care vizează trucarea licitaţiilor sau încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală, 

săvârşită cu intenţie sau din culpă gravă. 

(6) Se consideră că beneficiarul are suficiente indicii plauzibile pentru a considera că operatorul 

economic a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în 

cadrul sau în legătură cu procedura în cauză în următoarele situaţii, reglementate cu titlu 

exemplificativ: 

    a) ofertele sau solicitările de participare transmise de 2 sau mai mulţi operatori economici 

participanţi la procedura de atribuire prezintă asemănări semnificative din punct de vedere al 

conţinutului documentelor nestandardizate potrivit documentaţiei de atribuire; 

    b) în cadrul organelor de conducere a 2 sau mai multor operatori economici participanţi la 

procedura de atribuire se regăsesc aceleaşi persoane sau persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin 

până la gradul al doilea inclusiv ori care au interese comune de natură personală, financiară sau 

economică sau de orice altă natură; 
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    c) un ofertant a depus două sau mai multe oferte/solicitări de participare, atât individual cât şi în 

comun cu alţi operatori economici sau doar în comun cu alţi operatori economici; 

    d) un ofertant a depus ofertă/solicitare de participare individuală/în comun cu alţi operatori 

economici şi este nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte/solicitări de participare. 

(7) Se consideră încălcări grave ale obligaţiilor contractuale, cu titlu exemplificativ, neexecutarea 

contractului, livrarea/prestarea/executarea unor produse/servicii/lucrări care prezintă neconformităţi 

majore care le fac improprii utilizării conform destinaţiei prevăzute în contract. 

(8) Beneficiarul are obligaţia de a accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului 

că ofertantul nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute mai sus, orice document considerat 

edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul este stabilit, cum 

ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din 

ţara respectivă. 

(9) În cazul în care există incertitudini în ceea ce priveşte existenţa sau inexistenţa unei situaţii de 

excludere, beneficiarul are dreptul de a solicita în mod direct informaţii de la autorităţile competente 

străine prevăzute. 

(10) În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul nu se emit 

documente de natura celor prevăzute în prezenta procedură sau respectivele documente nu vizează 

toate situaţiile prevăzute mai sus, beneficiarul are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria 

răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria 

răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau 

judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens. 

(11) Beneficiarul exclude un operator economic în orice moment al procedurii de atribuire în care ia 

la cunoştinţă că operatorul economic se află, având în vedere acţiunile sau inacţiunile săvârşite 

înainte sau în cursul procedurii, în una dintre situaţiile prevăzute mai sus, de natură să atragă 

excluderea din procedura de atribuire. 

(12) Beneficiarul are obligaţia de a verifica inexistenţa unei situaţii de excludere prevăzute mai sus 

în legătură cu subcontractanţii propuşi. 

(13) În cazul în care este identificată o situaţie de excludere, beneficiarul solicită ofertantului o 

singură dată să înlocuiască un subcontractant în legătură cu care a rezultat, în urma verificării, că se 

află în această situaţie. 

(14) În scopul verificării, subcontractantul completează declaraţia pe proprie răspundere, precizând 

că nu se află în niciuna dintre situaţiile ce atrag excluderea din procedura de atribuire. 

(15) Orice operator economic aflat în oricare dintre situaţiile care atrag excluderea din procedura de 

atribuire poate furniza dovezi care să arate că măsurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-şi 

demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere. 

(16) În cazul în care beneficiarul consideră dovezile prezentate de operatorul economic ca fiind 

suficiente pentru demonstrarea în concret a credibilităţii, beneficiarul nu exclude operatorul 

economic din procedura de atribuire. 
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12.2.9.2. Capacitatea ofertantului 

(1) Beneficiarul are dreptul de a aplica în cadrul procedurii de atribuire numai criterii de capacitate 

referitoare la: 

    a) capacitatea de exercitare a activităţii profesionale; 

    b) situaţia economică şi financiară; 

    c) capacitatea tehnică şi profesională. 

(2) Beneficiarul are dreptul de a solicita oricărui operator economic să prezinte documente relevante 

care să dovedească forma de înregistrare şi, după caz, de atestare ori apartenenţă din punct de 

vedere profesional, în conformitate cu cerinţele legale din ţara în care este stabilit operatorul 

economic. 

(3) În procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie de servicii, în cazul în care este necesar ca 

operatorii economici să deţină o autorizaţie specială sau să fie membri ai unei anumite organizaţii 

pentru a putea presta serviciile în cauză în statul de origine, beneficiarul are dreptul de a solicita 

acestora să demonstreze că deţin o astfel de autorizaţie sau că sunt membri ai unei astfel de 

organizaţii. 

(4) Beneficiarul are dreptul de a solicita ofertantului să transmită informaţii şi documente relevante 

referitoare la capacitatea tehnică şi profesională a subcontractanţilor propuşi, cu privire la 

partea/părţile din contract pe care aceştia urmează să o/le îndeplinească efectiv. 

(5) Cerinţele privind situaţia economică şi financiară stabilite de beneficiar pot viza elemente cum 

ar fi: 

a) un anumit nivel minim al cifrei de afaceri anuale, inclusiv o anumită cifră de afaceri minimă în 

domeniul obiectului contractului de achiziţie /acordului-cadru; cifra de afaceri minimă anuală 

impusă operatorilor economici nu trebuie să depăşească de două ori valoarea estimată a contractului 

de achiziţie sau, după caz, la valoarea maximă anticipată a contractelor subsecvente ce urmează să 

se execute în acelaşi timp sau, dacă aceasta nu este cunoscută, la valoarea estimată a celui mai mare 

contract subsecvent; 

b) anumite niveluri ale altor indicatori economico-financiari relevanţi, precum nivelul de lichiditate 

anuală; 

c) un nivel corespunzător al asigurării de risc profesional. 

În acest sens, operatorul economic poate prezenta, după caz: 

    a) declaraţii sau extrase bancare corespunzătoare sau, acolo unde este cazul, dovada asigurării de 

risc profesional; 

    b) situaţiile financiare sau extrase din situaţiile financiare, în cazul în care publicarea situaţiilor 

financiare este prevăzută de legislaţia ţării în care este stabilit operatorul economic; 

    c) o declaraţie privind cifra totală de afaceri a operatorului economic şi, acolo unde este cazul, 

cifra de afaceri din domeniul de activitate care face obiectul contractului, pentru cel mult ultimele 

trei exerciţii financiare disponibile, în funcţie de data înfiinţării sau începerii activităţii operatorului 

economic, în măsura în care informaţiile privind cifrele de afaceri sunt disponibile. 

(6) În cazul în care, din motive obiective şi justificate, operatorul economic nu este în măsură să 

prezinte una sau mai multe dintre informaţiile şi documentele prevăzute la alin. (5), operatorul 
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economic este autorizat să facă dovada situaţiei sale economice şi financiare prin orice alt document 

pe care beneficiarul îl consideră adecvat. 

(7) Cerinţele privind capacitatea tehnică şi profesională stabilite de beneficiar pot viza în special 

existenţa unui nivel corespunzător de experienţă, prin raportare la contractele executate în trecut. În 

acest sens, operatorii economici pot prezenta, după caz: 

- o listă a lucrărilor realizate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 5 ani, însoţită de 

certificate de bună execuţie pentru lucrările cele mai importante; 

- o lista a principalelor livrări de produse efectuate sau a principalelor servicii prestate în cursul unei 

perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor şi a beneficiarilor publici 

sau privaţi;  

- calificările educaţionale şi profesionale ale operatorului economic care prestează servicii ori 

execută lucrări sau ale personalului nominalizat pentru executarea contractului de către operatorul 

economic, dacă acestea nu constituie factori de evaluare; 

- o declaraţie cu privire la utilajele, instalaţiile şi echipamentele tehnice la dispoziţia operatorului 

economic care prestează servicii ori execută lucrări pentru executarea contractului; 

- precizarea părţii/părţilor din contract pe care operatorul economic intenţionează să o/le 

subcontracteze; 

- certificate emise de institute oficiale responsabile cu controlul calităţii sau organisme cu 

competenţe recunoscute, care atestă conformitatea produselor/serviciilor/lucrărilor care urmează a fi 

livrate/prestate/executate, identificată în mod clar prin trimitere la specificaţii tehnice sau standarde. 

 

12.2.9.3. Criterii de atribuire 

(1) Pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, beneficiarul are 

dreptul de a aplica unul dintre următoarele criterii de atribuire: 

a) preţul cel mai scăzut; 

b) cel mai bun raport calitate-preţ; 

(2) Cel mai bun raport calitate-preţ se determină pe baza unor factori de evaluare care includ 

aspecte calitative, de mediu şi/sau sociale, în legătură cu obiectul contractului de achiziţie 

/acordului-cadru. 

(3) Factorii de evaluare prevăzuţi la alin. (2) pot viza, printre altele: 

    a) calitatea, inclusiv avantajele tehnice, caracteristicile estetice şi funcţionale, accesibilitatea, 

conceptul de proiectare pentru toţi utilizatorii, caracteristicile sociale, de mediu şi inovatoare şi 

comercializarea şi condiţiile acesteia; 

    b) organizarea, calificarea şi experienţa personalului desemnat pentru executarea contractului, în 

cazul în care calitatea personalului desemnat poate să aibă un impact semnificativ asupra nivelului 

calitativ de executare a contractului; 

    c) serviciile postvânzare, asistenţa tehnică şi condiţiile de livrare, cum ar fi data livrării, procesul 

de livrare şi termenul de livrare sau de finalizare. 

 

12.3.  Etapa de organizare a procedurii şi atribuire a contractului/acordului-cadru începe prin 

publicarea anunțului de participare simplificat/anunțului de participare și/sau transmiterea 
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invitațiilor de participare şi se finalizează odată cu intrarea în vigoare a contractului de 

achiziţie/acordului-cadru. 

 

12.3.1. Solicitare clarificări 

(1) Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informaţii suplimentare 

în legătură cu documentaţia de atribuire, cu respectarea termenului limită stabilit de beneficiar în 

anunţul de participare/ anunţul de participare simplificat/ invitația de participare, după caz. 

(2) Beneficiarul stabileşte prin anunţul de participare/ anunţul de participare simplificat/ invitația de 

participare un termen-limită în care va răspunde în mod clar şi complet tuturor solicitărilor de 

clarificare/informaţiilor suplimentare. 

(3) Beneficiarul are obligaţia de a publica răspunsurile însoţite de întrebările aferente la adresa de 

internet la care sunt disponibile documentele de atribuire, luând măsuri pentru a nu dezvălui 

identitatea operatorului economic care a solicitat clarificările sau informaţiile suplimentare 

respective. 

(4) În măsura în care solicitările de clarificări sau informaţii suplimentare au fost adresate în 

termenul prevăzut în anunţul de participare/ anunţul de participare simplificat/invitația de 

participare, răspunsul beneficiarului la aceste solicitări trebuie să fie transmis cu cel puţin 3 zile 

înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor sau solicitărilor de participare. 

(5) Beneficiarul are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, cât mai repede 

posibil, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească, de regulă, două 

zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic. 

 

12.3.2. Deschiderea ofertelor  

(1) Operatorul economic are obligaţia de a transmite oferta numai până la data şi ora-limită de 

depunere a ofertelor prevăzute în anunţul de participare/ anunţul de participare simplificat/ invitația 

de participare. Ofertele vor fi elaborate în limba română. În cazul ofertanților persoane 

fizice/juridice străine, se vor depune traduceri legalizate a ofertelor în limba română.  

(2) Beneficiarul are obligaţia de a deschide ofertele la data, ora şi adresa indicate în anunţul de 

participare/anunţul de participare simplificat/ invitația de participare, organizându-se în acest sens o 

şedinţă de deschidere a ofertelor. 

(3) Orice ofertant are dreptul de a participa la şedinţa de deschidere a ofertelor prevăzută la alin. (2). 

(4) În cadrul şedinţei de deschidere a ofertelor nu este permisă respingerea vreunei oferte, cu 

excepţia celor pentru care nu a fost prezentată dovada constituirii garanţiei de participare, în cazul în 

care a fost solicitată. 

(5) Şedinţa de deschidere se finalizează printr-un proces-verbal semnat de membrii comisiei de 

evaluare şi de reprezentanţii legali/împuterniciţi ai operatorilor economici prezenţi la şedinţă, în 

care se consemnează modul de desfăşurare a şedinţei respective, aspectele formale constatate la 

deschiderea ofertelor, elementele principale ale fiecărei oferte, inclusiv preţul, consemnându-se 

totodată lista documentelor depuse de fiecare operator economic în parte. 
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(6) Beneficiarul are obligaţia de a transmite un exemplar al procesului-verbal tuturor operatorilor 

economici participanţi la procedura de atribuire, în cel mult o zi lucrătoare de la deschidere, 

indiferent dacă aceştia au fost sau nu prezenţi la şedinţa respectivă. 

(7) Orice decizie cu privire la calificarea ofertanţilor sau, după caz, cu privire la evaluarea ofertelor 

se adoptă de către comisia de evaluare în cadrul unor şedinţe ulterioare şedinţei de deschidere a 

ofertelor. 

(8) Oferta depusă după data şi ora-limită de depunere a ofertelor sau la o altă adresă decât cea 

precizată în anunţul de participare se returnează fără a fi deschisă operatorului economic care a 

depus-o. 

12.3.3. Evaluarea ofertelor  

(1) Comisia de evaluare are obligaţia de a analiza şi de a verifica fiecare ofertă atât din punct de 

vedere al criteriilor de calificare și selecție solicitate, cât şi din punct de vedere al elementelor 

tehnice propuse și al aspectelor financiare pe care le implică. 

(2) Propunerea tehnică trebuie să corespundă cerinţelor minime prevăzute în caietul de sarcini. 

(3) Propunerea financiară trebuie să se încadreze în fondurile care pot fi disponibilizate pentru 

îndeplinirea contractului de achiziţie respectiv, precum şi să nu aibă un preț aparent neobișnuit de 

scăzut.  

(4) Comisia de evaluare are obligaţia de a stabili care sunt clarificările şi completările formale sau 

de confirmare, necesare pentru evaluarea fiecărei solicitări de participare/oferte, precum şi perioada 

de timp acordată pentru transmiterea acestora, termenul-limită neputând fi stabilit decât la nivel de 

zile lucrătoare, fără a fi precizată o oră anume în cadrul acestuia. 

(5) Comunicarea transmisă către ofertant trebuie să fie clară şi să definească în mod explicit şi 

suficient de detaliat în ce constă solicitarea comisiei de evaluare. 

(6) În cazul în care comisia de evaluare solicită unui ofertant clarificări şi, după caz, completări ale 

documentelor prezentate de acesta în cadrul ofertei sau solicitării de participare, iar ofertantul nu 

transmite în termenul precizat de comisia de evaluare clarificările/completările solicitate sau 

clarificările/completările transmise nu sunt concludente, oferta sa va fi considerată inacceptabilă. 

(7) În cazul în care ofertantul modifică prin răspunsurile pe care le prezintă comisiei de evaluare 

conţinutul propunerii tehnice sau propunerii financiare, oferta sa va fi considerată neconformă. 

(8) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (7), oferta nu va fi considerată neconformă în măsura în care 

modificări operate de ofertant în legătură cu propunerea sa tehnică se încadrează în una din 

categoriile de mai jos: 

    a) pot fi încadrate în categoria viciilor de formă; sau 

    b) reprezintă corectări ale unor abateri tehnice minore, iar o eventuală modificare a preţului total 

al ofertei, indusă de aceste corectări, nu ar fi condus la modificarea clasamentului ofertanţilor 

participanţi la procedura de atribuire. 

(9) Sunt considerate abateri tehnice minore acele omisiuni/abateri din propunerea tehnică care pot fi 

completate/corectate într-un mod care nu conduce la depunerea unei noi oferte. 

(10) O modificare a propunerii tehnice nu poate fi considerată o abatere tehnică minoră a ofertei 

iniţiale în următoarele situaţii: 
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    a) cuantificarea teoretică în valoare monetară a respectivei abateri/omisiuni depăşeşte 1% din 

preţul total al ofertei; 

    b) cuantificarea teoretică în valoare monetară a respectivei abateri/omisiuni conduce la eludarea 

aplicării acelor prevederi ale legii care instituie obligaţii ale beneficiarului în raport cu anumite 

praguri valorice; 

    c) în urma corectării respectivei abateri/omisiuni, se constată că s-ar schimba clasamentul 

ofertanţilor; 

    d) modificarea ar presupune o diminuare calitativă în comparaţie cu oferta iniţială; 

    e) modificarea vizează o parte din ofertă pentru care documentaţia de atribuire a exclus în mod 

clar posibilitatea ca ofertanţii să se abată de la cerinţele exacte ale respectivei documentaţii, iar 

oferta iniţială nu a fost în conformitate cu aceste cerinţe. 

(11) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (7), oferta nu va fi considerată neconformă în măsura în 

care modificările operate de ofertant în legătură cu propunerea sa financiară reprezintă erori 

aritmetice, elementele propunerii financiare urmând a fi corectate, implicit alături de preţul total al 

ofertei, prin refacerea calculelor aferente, pe baza datelor/informaţiilor care sunt cunoscute de către 

toţi participanţii, deoarece sunt prevăzute în documentaţia de atribuire şi/sau în alte documente 

prezentate de ofertant. În cazul în care ofertantul nu este de acord cu îndreptarea erorilor aritmetice 

oferta sa va fi considerată neconformă. 

(12) Comisia de evaluare are dreptul de a solicita ofertantului corectarea viciilor de formă cu privire 

la oferta acestuia. În cazul în care ofertantul nu este de acord cu îndreptarea viciilor de formă, oferta 

sa va fi considerată neconformă. 

(13) Viciile de formă reprezintă acele erori sau omisiuni din cadrul unui document a căror 

corectare/completare este susţinută în mod neechivoc de sensul şi de conţinutul altor informaţii 

existente iniţial în alte documente prezentate de ofertant sau a căror corectare/completare are rol de 

clarificare sau de confirmare, nefiind susceptibile de a produce un avantaj incorect în raport cu 

ceilalţi participanţi la procedura de atribuire. 

(14) În situaţia în care comisia de evaluare constată că elemente de preţ ale unei oferte sunt aparent 

neobişnuit de scăzute, prin raportare la preţurile pieţei, utilizându-se ca referinţa în acest sens 

informaţii cum ar fi buletine statistice, sau cotaţii ale burselor de mărfuri, comisia de evaluare va 

solicita ofertantului care a depus oferta în cauză explicaţii cu privire la posibilitate îndeplinirii 

contractului în condiţiile de calitate impuse prin documentaţia de atribuire. 

(15) Explicaţiile aduse de ofertant vor fi însoţite de dovezi concludente privind preţurile ce pot fi 

obţinute de la furnizori, situaţia stocurilor de materii prime şi materiale, modul de organizare şi 

metodele utilizate în cadrul procesului de lucru, nivelul de salarizare al personalului ofertantului, 

performanţele şi costurile implicate de anumite utilaje sau echipamente de lucru. 

(16) În cazul în care ofertantul nu prezintă comisiei de evaluare informaţiile şi/sau documentele 

solicitate sau acestea nu justifică în mod corespunzător nivelul scăzut al preţului sau al costurilor 

propuse, oferta va fi considerată inacceptabilă. 

(17) Comisia de evaluare are obligaţia de a respinge ofertele inacceptabile şi neconforme. 

(18) Oferta este considerată inacceptabilă în următoarele situaţii: 
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 a) prin răspunsul transmis nu clarifică eventualele neconcordanţe sau nu a depus dovada constituirii 

garanţiei de participare la data-limită de depunere a ofertelor; 

b) a fost depusă de un ofertant care nu îndeplineşte una sau mai multe dintre criteriile de calificare 

stabilite în documentaţia de atribuire; 

c) preţul, fără TVA, inclus în propunerea financiară depăşeşte valoarea estimată comunicată prin 

anunţul de participare şi nu există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru 

îndeplinirea contractului de achiziţie respectiv; 

d) în urma verificărilor prevăzute la alin. 15 se constată că oferta are un preţ/cost neobişnuit de 

scăzut pentru ceea ce urmează a fi furnizat/prestat/executat, astfel încât nu se poate asigura 

îndeplinirea contractului la parametrii cantitativi şi calitativi solicitaţi prin caietul de sarcini; 

e) ofertantul refuză să prelungească perioada de valabilitate a ofertei şi a garanţiei de participare; 

f) în cazul în care unei oferte îi lipseşte una din cele două componente, respectiv propunerea 

tehnică/propunerea financiară. 

(19) Oferta este considerată neconformă în următoarele situaţii: 

 a) nu satisface în mod corespunzător cerinţele caietului de sarcini; 

 b) conţine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit beneficiarul în 

cadrul documentaţiei de atribuire, care sunt în mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urmă, 

iar ofertantul, deşi a fost informat cu privire la respectiva situaţie, nu acceptă renunţarea la clauzele 

respective; 

    c) conţine în cadrul propunerii financiare preţuri care nu sunt rezultatul liberei concurenţe şi care 

nu pot fi justificate; 

    d) propunerea financiară nu este corelată cu elementele propunerii tehnice ceea ce ar putea 

conduce la executarea defectuoasă a contractului; 

(20) Ofertele care nu au fost respinse de comisia de evaluare în urma verificării şi evaluării 

reprezintă oferte admisibile. 

(21) Comisia de evaluare are obligaţia de a stabili oferta câştigătoare dintre ofertele admisibile. 

 

12.3.4. Atribuțiile comisiei de evaluare 

(1) Beneficiarul are obligaţia de a desemna, pentru atribuirea contractelor de achiziţie /acordurilor-

cadru, persoane responsabile pentru evaluarea ofertelor şi, după caz, a solicitărilor de participare, 

care se constituie într-o comisie de evaluare. 

(2) În sensul prevederilor alin. (1), din cadrul comisiei de evaluare vor face parte membri aparţinând 

e.o. ale beneficiarului, în număr impar, minim 3 persoane, respectiv o persoană din cadrul BA, un 

economist și inițiatorul achiziției. 

(3) În cazul în care evaluarea solicitărilor de participare/ofertelor necesită o expertiză aprofundată în 

domeniul achiziţiilor ori de natură tehnică, financiară, juridică şi/sau privind aspectele contractuale 

specifice, beneficiarul poate desemna, pe lângă comisia de evaluare, specialişti externi, numiţi 

experţi cooptaţi, care desfăşoară activităţi independente sau care sunt puşi la dispoziţie de către 

furnizorii de servicii auxiliare achiziţiei ori sunt contractați separat, exclusiv pentru procedura 

respectivă. 
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(4) Preşedintele comisiei de evaluare poate fi limitat numai la aspectele de organizare şi 

reprezentare, în acest din urmă caz neavând drept de vot. 

(5) Beneficiarul are dreptul de a nominaliza membri de rezervă pentru membrii comisiei de 

evaluare. 

(6) Beneficiarul are dreptul de a înlocui un membru al comisiei de evaluare cu un membru de 

rezervă numai dacă persoana care urmează să fie înlocuită nu are posibilitatea, din motive obiective, 

de a-şi îndeplini atribuţiile care rezultă din calitatea de membru al comisiei de evaluare. 

(7) După producerea înlocuirii prevăzute la alin. (6), calitatea de membru al comisiei de evaluare 

este preluată de către membrul de rezervă, care îşi va exercita atribuţiile aferente până la finalizarea 

procedurii de atribuire. 

(8) Comisia de evaluare are următoarele atribuţii: 

    a) deschiderea ofertelor şi, după caz, a altor documente care însoţesc oferta; 

    b) verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare de către ofertanţi; 

    c) realizarea selecţiei ofertanților, dacă este cazul; 

- analiza ofertei financiare; 

- analiza ofertei tehnice/specifice fiecărei achiziții. 

    d) desfăşurarea negocierilor cu operatorii economici, în cazul aplicării procedurilor de negociere; 

    e) verificarea conformităţii propunerilor tehnice ale ofertanţilor cu prevederile caietului de 

sarcini; 

    f) evaluarea propunerilor tehnice ale ofertanţilor în conformitate cu criteriile de atribuire, dacă 

este cazul; 

    g) verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertanţi, verificarea încadrării în fondurile 

care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie respectiv; 

    h) elaborarea solicitărilor de clarificări şi/sau completări necesare în vederea evaluării solicitărilor 

de participare şi/sau ofertelor; 

    i) stabilirea ofertelor inacceptabile şi/sau neconforme şi a motivelor care stau la baza încadrării 

acestora în fiecare din aceste categorii; 

    j) stabilirea ofertelor admisibile; 

    k) aplicarea criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare, astfel cum a fost prevăzut în fişa de 

cerințe a achiziţiei; 

    l) stabilirea ofertei/ofertelor câştigătoare sau, după caz, formularea propunerii de anulare a 

procedurii; 

    m) elaborarea proceselor-verbale aferente fiecărei şedinţe, a rapoartelor intermediare aferente 

fiecărei etape în cazul procedurilor cu mai multe etape şi a hotărârii de adjudecare. 

(9) Rapoartele intermediare şi hotărârea de adjudecare se înaintează de către preşedintele comisiei 

de evaluare conducătorului beneficiarului spre aprobare. 

(10) În cazul în care nu aprobă hotărârea de adjudecare, conducătorul beneficiarului va motiva în 

scris decizia sa şi poate, după caz: 

    a) returna hotărârea de adjudecare, o singură dată, comisiei de evaluare spre corectare sau 

reevaluare parţială; 

    b) solicita o reevaluare completă, caz în care o nouă comisie de evaluare va fi numită. 
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(11) Experţii cooptaţi pot fi desemnaţi încă de la începutul procesului de evaluare sau pe parcursul 

acestui proces, în funcţie de problemele care ar putea impune expertiza acestora, scop în care în 

cadrul deciziei de desemnare a experţilor cooptaţi se precizează atribuţiile şi responsabilităţile 

specifice deţinute pe parcursul procesului de evaluare. 

(12) Propunerea privind cooptarea experţilor externi, respectiv necesitatea participării acestora la 

procesul de evaluare se justifică şi se realizează prin raportare la atribuţiile şi responsabilităţile ce 

sunt deţinute/exercitate de către aceştia în aplicarea prevederilor alin. (11). 

(13) Experţii cooptaţi nu au drept de vot în cadrul comisiei de evaluare, însă în îndeplinirea 

atribuţiilor ce le revin potrivit procedurii şi a mandatului primit în baza deciziei de desemnare, 

precum şi a competenţelor personale, aceştia procedează la întocmirea unor rapoarte de specialitate 

asupra cărora îşi exprimă punctul de vedere, pe baza propriei expertize pe care o deţin. 

(14) În sensul prevederilor alin. (3), expertul cooptat este responsabil din punct de vedere 

profesional pentru acurateţea şi realitatea informaţiilor consemnate în cadrul raportului de 

specialitate. 

(15) Raportul de specialitate prevăzut la alin. (13) este destinat să faciliteze comisiei de evaluare 

adoptarea deciziilor în cadrul procesului de analiză a solicitărilor de participare/ofertelor şi de 

stabilire a ofertei/ofertelor câştigătoare. 

(16) Membrii comisiei de evaluare care nu sunt de acord cu raportul de specialitate al expertului 

cooptat prevăzut la alin. (13) au obligaţia de a-şi prezenta punctul de vedere în scris, elaborând în 

acest sens o notă individuală care devine anexă la hotărârea de adjudecare. În cadrul acestei note se 

justifică în mod documentat punctul de vedere al respectivilor membri la un nivel similar cu 

exigenţele ce derivă din aplicarea prevederilor alin. (14). 

(17) Raportul de specialitate se ataşează la hotărârea de adjudecare şi devine parte a dosarului 

achiziţiei. 

(18) Pe parcursul desfăşurării procesului de evaluare, membrii comisiei de evaluare şi experţii 

cooptaţi au obligaţia de a păstra confidenţialitatea asupra conţinutului ofertelor/solicitărilor de 

participare, precum şi asupra oricăror alte informaţii prezentate de către candidaţi/ofertanţi în 

procedura de atribuire. Comisia de evaluare şi experţii cooptaţi au obligaţia de a semna pe propria 

răspundere o declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate. 

(19) În cazul în care unul dintre membrii desemnaţi în comisia de evaluare sau unul dintre experţii 

cooptaţi constată că se află într-o situaţie de conflict de interese, atunci acesta are obligaţia de a 

solicita de îndată înlocuirea sa din componenţa comisiei respective cu o altă persoană. 

(20) Membrii comisiei de evaluare au dreptul de a analiza şi evalua documentele depuse de ofertanţi 

şi/sau în şedinţe comune. Deciziile comisiei de evaluare se iau cu votul a cel puţin 2/3 dintre 

membrii săi cu drept de vot. 

(21) În cazul în care există divergenţe de păreri între membrii comisiei de evaluare sau când există o 

diferenţă considerabilă între punctajele acordate de aceştia, preşedintele comisiei de evaluare va 

solicita reanalizarea punctelor de divergenţă, în scopul finalizării în timp util a etapei de evaluare a 

ofertelor şi de stabilire a ofertei câştigătoare. Procesul de reanalizare a punctelor de divergenţă se 

consemnează într-un proces-verbal, justificându-se opiniile contrare. În cazul în care comisia de 

evaluare nu ajunge la un acord după reanalizarea punctelor de divergenţă, decizia finală se adoptă 
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cu votul majorităţii membrilor săi. Oricare membru al comisiei are dreptul să formuleze o opinie cu 

rezervă care să fie argumentată în fapt și în drept. 

(22) Membrii comisiei vor semna și aviza conform competențelor avute și a fișelor de post. 

 

12.3.5. Atribuirea contractelor de achiziţie şi încheierea acordurilor-cadru 

1) Beneficiarul stabileşte oferta câştigătoare pe baza criteriului de atribuire şi a factorilor de 

evaluare precizaţi în invitaţia de participare/anunţul de participare şi în documentele de atribuire, 

dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii: 

    a) oferta respectivă îndeplineşte toate cerinţele, condiţiile şi criteriile stabilite prin anunţul de 

participare şi documentele de atribuire; 

    b) oferta respectivă a fost depusă de un ofertant care îndeplineşte criteriile privind capacitatea şi, 

dacă este cazul, criteriile de selecţie şi nu se află sub incidenţa motivelor de excludere. 

(2) În cazul în care beneficiarul nu poate încheia contractul cu ofertantul a cărui ofertă a fost 

stabilită ca fiind câştigătoare, din cauza faptului că ofertantul în cauză se află într-o situaţie de forţă 

majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa contractul, acesta are dreptul să declare 

câştigătoare oferta clasată pe locul 2, în condiţiile în care aceasta este admisibilă. 

 

12.3.6. Contestații 

(1) Orice ofertant care se consideră vătămat într-un drept ori într-un interes legitim printr-un act al 

beneficiarului, poate depune contestație în termen de 5 zile de la data luării la cunoştinţă despre 

actul beneficiarului considerat nelegal.  

(2) Contestația se face în scris şi conţine cel puţin datele de identificare ale persoanei care se 

consideră vătămată, neregulile sesizate şi măsurile de remediere pe care le consideră necesare a fi 

luate, după caz. 

(3) În cazul în care contestația priveşte conţinutul documentaţiei de atribuire, transmisă sau 

publicată pe site-ul propriu și/sau site-urile de specialitate, data luării la cunoştinţă este data 

publicării/transmiterii documentaţiei de atribuire. Data publicării este data luării la cunoștință, astfel 

ca pentru a determina aceasta dată se va încheia de către EXPERT IT o notă care să certifice data la 

care s-a publicat documentul respectiv. 

(4) În termen de 3 zile, calculat începând cu ziua următoare primirii contestației, beneficiarul va 

transmite un răspuns prin care va comunica dacă urmează sau nu să adopte măsuri de remediere a 

pretinsei încălcări. 

(5) Beneficiarul are obligația constituirii unei comisii de soluţionare a contestaţiilor. Aceasta va 

răspunde de redactarea şi transmiterea răspunsurilor în termen legal la eventualele contestaţii depuse 

de operatorii economici/ofertanţi; 

(6) Comisia de soluţionare a contestaţiilor va avea în componenţa sa minim trei persoane, după cum 

urmează:  

b) doi membri, din care, obligatoriu, unul trebuie să fie din cadrul e.o. care a iniţiat achiziţia și un 

economist (pentru analiza ofertei financiare). 
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12.3.7. Finalizarea procedurii de atribuire 

    Procedura de atribuire se finalizează prin: 

    a) încheierea contractului de achiziţie/acordului-cadru; sau 

    b) anularea procedurii de atribuire. 

 

12.3.8. Anularea procedurii de atribuire 

(1) Beneficiarul are obligaţia de a anula procedura de atribuire a contractului de achiziţie/acordului-

cadru în următoarele cazuri: 

    a) dacă nu a fost depusă nicio ofertă/solicitare de participare sau dacă nu a fost depusă nicio 

ofertă admisibilă; 

    b) dacă au fost depuse oferte admisibile care nu pot fi comparate din cauza modului neuniform de 

abordare a soluţiilor tehnice şi/ori financiare; 

    c) dacă încălcări ale prevederilor legale afectează procedura de atribuire sau dacă este imposibilă 

încheierea contractului; 

    d) dacă contractul nu poate fi încheiat cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită câştigătoare din 

cauza faptului că ofertantul în cauză se află într-o situaţie de forţă majoră sau în imposibilitatea 

fortuită de a executa contractul şi nu există o ofertă clasată pe locul 2 admisibilă; 

    e) dacă Consiliul de Supraveghere al SAPE S.A. nu aprobă încheierea contractelor a căror valoare 

estimată se încadrează în echivalentul în lei a intervalului 80.001-100.000 EURO fără TVA; 

    f) dacă Adunarea Generală a Acționarilor a SAPE S.A. nu aprobă încheierea contractelor a căror 

valoare estimată este mai mare decât echivalentul în lei a 100.000 euro fără TVA.   

    (2) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. c), prin încălcări ale prevederilor legale se înţelege situaţia 

în care, pe parcursul procedurii de atribuire, se constată erori sau omisiuni, iar beneficiarul se află în 

imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca aceasta să conducă la încălcarea principiilor 

prevăzute la art. 3. 

 

12.3.9. Informarea ofertanţilor 

(1) Beneficiarul are obligaţia de a transmite ofertantului declarat câştigător o comunicare privind 

acceptarea ofertei sale, prin care îşi manifestă acordul de a încheia contractul de achiziţie/acordul-

cadru. 

(2) Beneficiarul stabileşte oferta câştigătoare într-un termen care să nu depăşească perioada de 

valabilitate a ofertelor stabilită prin documentele de atribuire. Prin excepţie, în cazuri temeinic 

justificate, această perioadă se poate prelungi, aducându-se la cunoştinţa operatorilor economici 

implicaţi în procedură în termen de maximum două zile de la aprobarea de către reprezentantul 

beneficiarului a deciziei de prelungire. 

(3) În cadrul comunicării privind rezultatul procedurii, beneficiarul are obligaţia de a cuprinde: 

    a) fiecărui ofertant respins, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere a ofertei 

sale; 

    b) fiecărui ofertant care a depus o ofertă admisibilă, dar care nu a fost declarată câştigătoare, 

caracteristicile şi avantajele relative ale ofertei/ofertelor desemnate câştigătoare în raport cu oferta 
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sa, numele ofertantului căruia urmează să i se atribuie contractul de achiziţie sau, după caz, ale 

ofertantului/ofertanţilor cu care urmează să se încheie un acord-cadru; 

c) fiecărui ofertant care a depus o ofertă admisibilă, informaţii referitoare la desfăşurarea şi 

progresul negocierilor. 

 

12.3.10. Anunțul de atribuire  

(1) Beneficiarul are obligaţia de a publica pe site-ul SAPE S.A. un anunţ de atribuire în termen de 5 

de zile de la data încheierii contractului de achiziţie/acordului-cadru în urma finalizării procedurii 

de atribuire. 

 

12.3.11. Dosarul achiziției 

Dosarul achiziţiei trebuie să cuprindă documentele întocmite/primite de beneficiar în cadrul 

procedurii de atribuire, cum ar fi, dar fără a se limita la următoarele: 

    a) referatul de necesitate; 

b) strategia de contractare; 

    c) anunţul de participare/ anunţul de participare simplificat/invitația de participare şi dovada 

transmiterii acestuia spre publicare; 

    d) documentaţia de atribuire; 

    e) decizia de numire a comisiei de evaluare şi, după caz, a experţilor cooptaţi; 

    f) declaraţiile de confidenţialitate şi imparţialitate; 

    g) procesul-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor, dacă este cazul; 

    h) formularele de ofertă depuse în cadrul procedurii de atribuire; 

    i) documentele de calificare, atunci când acestea au fost solicitate; 

    j) solicitările de clarificări, precum şi clarificările transmise/primite de beneficiar; 

    k) raportul intermediar privind selecţia candidaţilor, dacă este cazul; 

    l) procesele-verbale de evaluare, negociere, după caz; 

    m) hotărârea de adjudecare, precum şi anexele la acesta; 

    n) dovada comunicărilor privind rezultatul procedurii; 

    o) contractul de achiziţie/acordul-cadru, semnate, şi, după caz, actele adiţionale; 

    p) dacă este cazul, contractele atribuite în temeiul unui acord-cadru; 

    r) anunţul de atribuire şi dovada transmiterii acestuia spre publicare; 

    s) dacă este cazul, contestaţiile formulate în cadrul procedurii de atribuire; 

    t) hotărâri ale instanţelor de judecată referitoare la procedura de atribuire (daca este cazul); 

    ţ) documentul constatator care conţine informaţii referitoare la îndeplinirea obligaţiilor 

contractuale de către contractant; 

    u) dacă este cazul, decizia și/sau hotărârea de anulare a procedurii de atribuire. 

 

 

 

 

http://www.sape-energie.ro/
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12.4. Etapa postatribuire contract/acord-cadru, respectiv executarea şi monitorizarea 

implementării contractului/acordului-cadru 

 

 

12.4.1. Modificarea contractelor 

(1) Nu este permisă modificarea preţului unui contract de achiziţie /acord-cadru în aşa fel încât noua 

valoare rezultată în urma respectivei modificări să depăşească pragurile prevăzute de prezenta 

procedură pentru publicarea unui anunţ de participare sau a unui anunţ simplificat sau să fi impus 

organizarea unei alte proceduri de atribuire decât cea aplicată pentru atribuirea 

contractului/acordului-cadru respectiv. 

(2) Contractele de achiziţie /Acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri 

de atribuire, în următoarele situaţii: 

    a) atunci când modificările, indiferent dacă sunt sau nu sunt evaluabile în bani şi indiferent de 

valoarea acestora, au fost prevăzute în documentele de atribuire iniţiale sub forma unor clauze de 

revizuire clare, precise şi fără echivoc, care pot include clauze de revizuire a preţului sau orice alte 

opţiuni; 

    b) atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii: 

    (i) devine necesară achiziţionarea de la contractantul iniţial a unor produse, servicii sau lucrări 

suplimentare care nu au fost incluse în contractul iniţial, dar care au devenit strict necesare în 

vederea îndeplinirii acestuia; 

    (ii) schimbarea contractantului este imposibilă; 

    (iii) orice majorare a preţului contractului reprezentând valoarea produselor/serviciilor/lucrărilor 

suplimentare nu va depăşi 50% din valoarea contractului iniţial; 

    c) atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii: 

    (i) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanţe pe care Beneficiarul care acţionează 

cu diligenţă nu ar fi putut să le prevadă; 

    (ii) modificarea nu afectează caracterul general al contractului; 

    (iii) creşterea preţului nu depăşeşte 50% din valoarea contractului de achiziţie /acordului-cadru 

iniţial; 

    d) atunci când modificările, indiferent de valoarea lor, nu sunt substanţiale; 

    (3) În situaţia prevăzută la alin. (2) lit. a), clauzele de revizuire precizează obiectul, limitele şi 

natura eventualelor modificări sau opţiuni, precum şi condiţiile în care se poate recurge la acestea şi 

nu pot stabili modificări sau opţiuni care ar afecta caracterul general al contractului de achiziţie sau 

al acordului-cadru. 

    (4) În sensul dispoziţiilor alin. (2) lit. b), schimbarea contractantului este imposibilă atunci când 

sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii: 

    a) schimbarea contractantului nu poate fi realizată din motive economice sau tehnice, precum 

cerinţe privind interschimbabilitatea sau interoperabilitatea cu echipamentele, serviciile sau 

instalaţiile existente achiziţionate în cadrul procedurii de achiziţie iniţiale; 

    b) schimbarea contractantului ar cauza beneficiarului dificultăţi semnificative sau creşterea 

semnificativă a costurilor. 
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    (5) În cazul în care se efectuează majorarea preţului contractului prin mai multe modificări 

succesive conform alin. (2) lit. b) şi c), valoarea cumulată a modificărilor contractului nu va depăşi 

cu mai mult de 50% valoarea contractului iniţial. 

    (6) Beneficiarul nu are dreptul de a efectua modificări succesive ale contractului de 

achiziţie/acordului-cadru conform alin. (2) lit. b) şi c) în scopul eludării aplicării procedurilor de 

atribuire prevăzute de prezenta procedură. 

     (7) O modificare a unui contract de achiziţie/acord-cadru pe perioada de valabilitate este 

considerată modificare substanţială în sensul alin. (2) lit. d) atunci când este îndeplinită cel puţin 

una dintre următoarele condiţii: 

    a) modificarea introduce condiţii care, dacă ar fi fost incluse în procedura de atribuire iniţială, ar 

fi permis selecţia altor candidaţi decât cei selectaţi iniţial sau acceptarea unei alte oferte decât cea 

acceptată iniţial sau ar fi atras şi alţi participanţi la procedura de atribuire; 

    b) modificarea schimbă echilibrul economic al contractului de achiziţie/acordului-cadru în 

favoarea contractantului într-un mod care nu a fost prevăzut în contractul de achiziţie /acordul-cadru 

iniţial; 

    c) modificarea extinde în mod considerabil obiectul contractului de achiziţie acordului-cadru; 

    (8) Modificarea contractului de achiziţie/acordului-cadru în condiţiile prevăzute la alin. (7) nu 

poate aduce atingere naturii generale a contractului de achiziţie sau a acordului-cadru. 

    (9) Beneficiarul are dreptul de a prelungi durata contractelor de furnizare sau de servicii cu 

caracter de regularitate, încheiate în anul precedent şi a căror durată normală de îndeplinire expiră la 

data de 31 decembrie, dacă se îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii: 

    a) în documentaţia de atribuire, elaborată cu ocazia atribuirii contractului iniţial, s-au prevăzut 

posibilitatea de suplimentare a cantităţilor de produse şi servicii deja achiziţionate, precum şi nivelul 

maxim până la care va fi posibilă o astfel de suplimentare; 

    b) în documentaţia de atribuire, precum şi în contract este prevăzută în mod explicit o clauză prin 

care dreptul beneficiarului de a opta pentru suplimentarea cantităţilor de produse sau de servicii este 

condiţionat de existenţa resurselor financiare alocate cu această destinaţie; 

    c) valoarea estimată a contractului iniţial s-a determinat prin luarea în considerare a variantei în 

care beneficiarul optează pentru suplimentarea la nivelul maxim prevăzut a cantităţilor de produse 

sau servicii; 

    d) prelungirea contractului iniţial nu poate depăşi o durată de 4 luni de la data expirării duratei 

iniţiale de îndeplinire a acestuia; 

e) alte cazuri prevăzute de lege. 

     

12.4.2. Finalizarea contractului de achiziţie  

(1) Beneficiarul va emite documente constatatoare (Anexa nr. 7) care conţin informaţii referitoare la 

îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea obligaţiilor contractuale de către contractant/contractant 

asociat şi, dacă este cazul, la eventualele prejudicii, după cum urmează: 

    a) pentru contractele de furnizare atribuite printr-o procedură de atribuire: în termen de 14 zile de 

la data finalizării livrării produselor care fac obiectul respectivului contract/contract subsecvent şi, 
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suplimentar, în termen de 14 zile de la data expirării perioadei de garanţie tehnică a produselor în 

cauză; 

    b) pentru contractele de servicii atribuite printr-o procedură de atribuire, altele decât contractele 

de servicii de proiectare: în termen de 14 zile de la data finalizării prestării serviciilor care fac 

obiectul respectivului contract/contract subsecvent cumulat cu data expirarii termenului de plată al 

ultimei facturi; 

    c) pentru contractele de servicii de proiectare atribuite printr-o procedură de atribuire: în termen 

de 14 zile de la data finalizării prestării serviciilor care fac obiectul respectivului contract/contract 

subsecvent şi, suplimentar, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la 

terminarea lucrărilor proiectate, cumulat cu data expirarii termenului de plată al ultimei facturi; 

    d) pentru contractele de servicii de supervizare a lucrărilor/dirigenţie de şantier, în termen de 14 

zile de la data emiterii raportului final de supervizare/expirarea duratei de garanţie acordată lucrării 

în cauză, cumulat cu data expirarii termenului de plată al ultimei facturi; 

e) pentru contractele de lucrări atribuite printr-o procedură de atribuire: în termen de 14 zile de la 

data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi, suplimentar, în termen de 14 

zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie finală a lucrărilor, întocmit la expirarea 

perioadei de garanţie a lucrărilor în cauză, cumulat cu data expirarii termenului de plată al ultimei 

facturi. 

(2) În situaţia refuzului nemotivat al ofertantului declarat câştigător de a semna contractul de 

achiziţie/acordul-cadru, documentul constatator se emite în termen de 14 zile de la data la care ar fi 

trebuit încheiat contractul de achiziţie/acordul-cadru, dacă ofertantul nu ar fi refuzat semnarea 

acestuia, sau de la data de la care a fost reziliat acesta, în cazul în care există contract semnat. 

12.5. Reguli aplicabile comunicărilor 

(1) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare şi altele asemenea, prevăzute de prezenta 

procedură, sunt transmise în scris, prin mijloace electronice de comunicare sau, ca excepţie, prin 

alte mijloace decât cele electronice. 

(2) Instrumentele şi dispozitivele utilizate pentru comunicarea prin mijloace electronice, precum şi 

caracteristicile tehnice ale acestora trebuie să fie nediscriminatorii, disponibile cu caracter general, 

trebuie să asigure interoperabilitatea cu produsele de uz general în domeniul tehnologiei informaţiei 

şi comunicaţiilor şi să nu limiteze accesul operatorilor economici la procedura de atribuire. 

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), comunicarea verbală poate fi utilizată pentru alte 

comunicări decât cele privind elementele esenţiale ale unei proceduri de atribuire, cu condiţia 

consemnării în scris a principalelor elemente ale conţinutului comunicării verbale, cu condiţia 

respectării procedurilor de atribuire, cu informarea tuturor participanţilor. 

(4) În sensul dispoziţiilor alin. (3), elementele esenţiale ale procedurii de atribuire includ 

documentele de atribuire, solicitările de participare şi ofertele. 

(5) Conţinutul comunicărilor verbale cu ofertanţii care ar putea avea un impact semnificativ asupra 

conţinutului şi evaluării ofertelor se consemnează prin mijloace corespunzătoare, cum ar fi minute, 

înregistrări audio sau sinteze ale principalelor elemente ale comunicării. 
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CAPITOLUL VIII - RESPONSABILITĂŢI ŞI RĂSPUNDERI ÎN PROCESUL DE 

ELABORARE ȘI PUNERE ÎN APLICARE A PREZENTEI PROCEDURI 

 

Nr. 

crt. 

e.o. 

acțiunea /operațiunea 

I II III IV V VI  

1. Biroul Achiziții E./coordonare    Apl.  

2. Direcția Economică și  

Strategie Financiară 

 Apl.     

3. Comisia de monitorizare   Av.    

4. Președintele Comisiei de 

monitorizare,  

Directorat SAPE S.A. 

   Ap.   

5. Clasare în cadrul Secretariatului 

Comisiei de monitorizare (5 ani) 

Arhiva SAPE S.A. (dupa 5 ani) 

     Arh. 

 

 

 

CAPITOLUL IX- ANEXE, ÎNREGISTRĂRI, ARHIVĂRI 

 

 

Nr. 

anexă 

 

 

Denumirea 

anexei  

 

Elaborator 

 

Aprobă 

 

Nr. 

de 

ex. 

 

Difuzare 

 

Arhivare 

 

loc 

 

peri

oadă 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Anexa 

nr. 1 

Referat de 

necesitate 

BA Directoratul 1 Toate e.o. 

ale SAPE 

S.A. 

Secretariatul 

Comisiei de 

monitorizare 

5 ani 

Anexa 

nr. 2 

Strategie de 

contractare 

privind 

atribuirea 

contractului de 

achiziție/acordu

lui cadru 

BA Directoratul 1 Toate e.o. 

ale SAPE 

S.A. 

Secretariatul 

Comisiei de 

monitorizare 

5 ani 

Anexa 

nr. 3 

Fișă cerințe de 

calificare 

BA Directoratul 1 Toate e.o. 

ale SAPE 

S.A. 

Secretariatul 

Comisiei de 

monitorizare 

5 ani 
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Anexa 

nr. 4 a 

Caiet de sarcini 

pentru prestare 

de servicii 

BA Directoratul 1 Toate e.o. 

ale SAPE 

S.A. 

Secretariatul 

Comisiei de 

monitorizare 

5 ani 

Anexa 

nr. 4 b 

Caiet de sarcini 

pentru furnizare 

produse  

BA Directoratul 1 Toate e.o. 

ale SAPE 

S.A. 

Secretariatul 

Comisiei de 

monitorizare 

5 ani 

Anexa 

nr. 5 a 

Contract de 

servicii 

BA Directoratul 1 Toate e.o. 

ale SAPE 

S.A. 

Secretariatul 

Comisiei de 

monitorizare 

5 ani 

Anexa 

nr. 5 b 

Contract de 

furnizare 

produse 

BA Directoratul 1 Toate e.o. 

ale SAPE 

S.A. 

Secretariatul 

Comisiei de 

monitorizare 

5 ani 

Anexa 

nr. 6 

Formulare BA Directoratul 1 Toate e.o. 

ale SAPE 

S.A. 

Secretariatul 

Comisiei de 

monitorizare 

5 ani 

Anexa 

nr. 7 

Document 

constatator 

BA Directoratul 1 Toate e.o. 

ale SAPE 

S.A. 

Secretariatul 

Comisiei de 

monitorizare 

5 ani 

Anexa 

nr. 8 

Lista 

cuprinzând 

persoanele la 

care se 

difuzează ediţia 

sau revizia din 

cadrul ediţiei 

procedurii 

BA Directoratul 1 Toate e.o. 

ale SAPE 

S.A. 

Secretariatul 

Comisiei de 

monitorizare 

5 ani 
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CUPRINS 

 

 

Numărul 

capitolului 

în cadrul 

procedurii 

 

 

Denumirea capitolului din cadrul procedurii 

 

Pagina 

 Pagina de gardă 0 

I Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi 

aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei 

procedurii operationale 

1 

II Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor 

procedurii  

1 

III Lista cuprinzând e.o./persoanele cărora se difuzează 

ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii  

2 

IV Scopul procedurii, domeniul de aplicare, documente de 

referinţă, definiții 

 

2 

V Generalităţi 7 

VI Activități specifice și proceduri de atribuire 9 

VII Organizarea, desfăşurarea și finalizarea procedurii de 

atribuire 

16 

VIII Responsabilităţi şi răspunderi în procesul de elaborare și 

punere în aplicare a prezentei proceduri 

 

 

41 

IX Anexe, înregistrări, arhivări 41 
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Anexa nr. 1 

APROBAT 

 

Membru Directorat 

 

Președinte Directorat 

 

 

Membru Directorat 

 

 

Referat de necesitate 

 

Se solicită achiziționarea ………………………………………………………………… 

 

Nr. 

crt. 

Fişa achiziţiei 

 

Observaţii 

 

1 

Scopul achiziţiei  ............................................................................... 

(Se va prezenta pe scurt solicitarea din partea  

iniţiatorului achiziţiei ) 

 

2 Iniţiatorul achiziţiei ........................................................................ 

(Direcția/Serviciul/Biroul/Compartimentul) 

 

3 Persoane implicate ............................................................................... 

(numele) 

 

4 Valoarea estimată a 

achiziţiei (fără TVA)  

……………………………………………..  

5 Valoarea estimată a 

achiziţiei (cu TVA) 

……………………………………………..  

6 Sursa de finanţare   

……………………………………………. 
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Vizat DESF/SCSF                                                                             

 

Vizat încadrare în PAA 

BA 

 

Întocmit, 

 

 

7 Achiziția este 

prevazută în PAA la 

poziția 

 

…………………………………………… 

 

8 Justificarea valorii 

estimate 

…………………………………………  

9 Propuneri de persoane 

competente care să 

facă parte din comisia 

de evaluare sau experţi 

interni cooptaţi, dacă 

este cazul 

 

…………………………………………….. 

(numele, funcția) 

 

10 Actul legal de 

promovare a achiziţiei 

…………………………………………  

11 Caietul de 

sarcini/specificații 

tehnice 

 

………………………………… 

 

12 Cerințe minime de 

calificare propuse 

(dacă este cazul) 

…………………………….  

13  Criteriul de atribuire 

propus (dacă este 

cazul) 

……………………………………  

14 Durata contractului  …………………………………………..  



 

S.A.P.E. S.A. 

Biroul Achiziții 

 

Procedura operațională 

privind activitatea de 

achiziții din cadrul SAPE 

S.A. 

Cod: PO–05 

Ediția 1    Nr.de ex. 1 

Revizia 0 Nr. de ex. 1 

Pagina 1 din 3 

Exemplar nr.1 

 
 

1 
 

Anexa nr. 2 

APROBAT 

 

Membru Directorat 

 

Președinte Directorat 

 

 

Membru Directorat 

 

                                                       Strategie de contractare 

privind atribuirea contractului de achiziție/acordului cadru având ca obiect 

................................................................................ 

 

 

 

 Având în vedere prevederile Procedurii interne privind achiziția de produse, servicii și 

lucrări nr ........./....................., SAPE S.A., în calitate de beneficiar, procedează la întocmirea 

strategiei de contractare privind atribuirea contractului având ca obiect ........................, în valoare 

estimată de ………………………………….., fără TVA. 

 

a. Relația dintre obiectul, constrangerile asociate si complexitatea contractului/acordului 

cadru, pe de o parte, si resursele disponibile la nivel de beneficiar pentru derularea 

activitatilor din etapele procesului de achizitie, pe de alta parte 

............................................................... 

 

b. Procedura de atribuire aleasă 

………………………………………… 

 

Justificare alegere procedura 

Alegerea procedurii a fost facuta in conformitate cu urmatoarele prevederi: 

....................................................... 

  

c. Tipul de contract propus si modalitatea de implementare a acestuia 

.................................................... 

 

d. Mecanismele de plata in cadrul contractului/acordului cadru, alocarea riscurilor in cadrul 

acestuia, masuri de gestionare a acestora, stabilirea penalitatilor pentru indeplinirea 

defectuoasa a obligatiilor contractuale 



 

S.A.P.E. S.A. 

Biroul Achiziții 

 

Procedura operațională 

privind activitatea de 

achiziții din cadrul SAPE 

S.A. 

Cod: PO–05 

Ediția 1    Nr.de ex. 1 

Revizia 0 Nr. de ex. 1 

Pagina 2 din 3 

Exemplar nr.1 

 
 

2 
 

 

d.1. Mecanismele de plată în cadrul contractului/acordului cadru 

 ........................................................... 

 

d.2. Alocarea riscurilor în cadrul acestuia si măsurile de gestionare a acestora 

............................................................... 

a Garantia de buna executie – dacă este cazul 

........................................................... 

b. Asigurarea – dacă este cazul 

............................................ 

 

d.3. Stabilirea penalităţilor pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor 

contractuale: 

................................................................ 

 

e. Justificarile privind determinarea valorii estimate a contractului/acordului cadru: 

................................................................... 

   

f. Justificarile privind criteriile de calificare privind capacitatea si, dupa caz, criteriile de 

selectie, criteriul de atribuire si factorii de evaluare utilizati 

 

f.1.1. Informatii privind Situaţia personala a candidatului sau ofertantului: 

 

Situaţia personala a candidatului sau 

ofertantului 

.................................... 

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea 

cerintei: 

  .......................................... 

 

 

 

Justificarea alegerii acestei cerinţe 

.........................................................   

 

f.1.2. Informatii privind Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale 

 

Capacitatea de exercitare a activitatii 

profesionale 

........................................ 

 

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in 

cadrul procedurii: 

........................................ 
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Justificarea alegerii acestei cerinţe  

.................................................. 

f.1.3. Informatii privind Capacitătea tehnica şi profesionala a ofertantului 

 

Informații și/sau nivel(uri) minim(e) necesare 

pentru evaluarea respectării cerințelor 

menționate  

.................................................. 

.................................................. 

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in 

cadrul procedurii: 

 

............................................... 

............................................... 

 

Justificarea alegerii cerintelor 

......................................................... 

 

f.1.4 Informații privind situația economico-financiară 

 

Informații și/sau nivel(uri) minim(e) necesare 

pentru evaluarea respectării cerințelor 

menționate  

.................................................. 

.................................................. 

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in 

cadrul procedurii: 

 

............................................... 

............................................... 

Justificarea alegerii cerintelor 

......................................................... 

 

 

f.1.5 Criteriul de atribuire și factorii de evaluare utilizați 

 

 

Justificare privind Criteriul de atribuire si factorii de evaluare utilizati: 

  

.............................................................. 

  

g. Alte elemente relevante 

........................................... 
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Anexa nr. 3 
 

FIȘĂ CERINȚE DE CALIFICARE*  

 

SECȚIUNEA I: BENEFICIAR 

I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ȘI PUNCT(E) DE CONTACT 

Denumire oficiala: SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A PARTICIPAȚIILOR ÎN ENERGIE S.A. 

Adresa: B-dul Lacul Tei nr. 1-3, etaj 11 

Localitate: București, Sector 2 Cod poștal: 020371 Țara: România 

Punct(e) de contact: 

În atenția:  ....................... (nume și prenume DC) 

Telefon: +4021 659 60 38 

E-mail: office@sape-energie.ro Fax: +4021 659 65 80 

Adresa de internet: www.sape-energie.ro 

 

Alte informații pot fi obținute la: 

□ Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior 

□ Altele: completați ......................... 

Documentația de atribuire poate fi obținută la: 

□ Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior 

□ Altele: completați ............................... 

Ofertele trebuie transmise la: 

□ Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior 

□ Altele: completați .................................... 

 

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI 

II.1) DESCRIERE 

II.1.1) Denumirea data contractului de către beneficiar 

______________________ 

II.1.2) Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a 

serviciilor (Alegeți o singură categorie - lucrări, produse sau servicii - cea care corespunde cel mai bine 

obiectului specific al contractului sau achiziției dumneavoastră) 

a) Lucrări                                   □ b) Produse                                    □ c) Servicii                                      □ 

Executare                                 □ 

Proiectare și executare              □ 

Executarea, prin orice               □ 

Cumpărare                                     □ 

Leasing                                          □ 

Închiriere                                       □ 

Categoria serviciilor:              
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II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI 

II.2.1) Cantitatea totală sau domeniul 

________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Valoarea estimată fără TVA (numai în cifre): __________________                  Moneda: __________ 

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE 

Durata în luni: □□ sau în zile: □□□□  (de la data atribuirii contractului/emiterii ordinelor de începere a 

serviciilor sau lucrărilor)  

II.4) AJUSTAREA PREȚULUI CONTRACTULUI 

II.4.1. Ajustarea prețului contractului                                                                                                    da □ nu □ 

Dacă DA, se va preciza modul de ajustare a prețului contractului (în ce condiții, când, cum, formula de ajustare 

aplicabilă) 

SECȚIUNEA III: INFORMAȚII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ȘI TEHNICE 

III.1) CONDIȚII REFERITOARE LA CONTRACT 

III.1.1) Depozite valorice si garanții solicitate (după caz) 

III.1.1.a) Garanție de participare                                                                                                          da □ nu □ 

................................................................................................................................................................ ................................

.......................................................................................................................................................................... 

III.1.1.b) Garanție de buna execuție                                                                                                     da □ nu □ 

................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

III.1.2) Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul  

Asociere sau subcontractare 

 

 

mijloace, a unei lucrări, 

conform cerințelor 

specificate de beneficiar 

Închiriere cu opțiune de                □ 

cumpărare 

O combinație între acestea            □ 

Locul principal de executare 

...................... 

Locul principal de livrare 

........................ 

 

Locul principal de prestare 

........................ 

 

II.1.3) Procedura implică 

Un contract de achiziții/un acord-cadru                                                                                                  □ 

II.1.4) Legislație aplicabilă 

…………………………………… 
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III.2) CONDIȚII DE PARTICIPARE 

III.2.1.a) Situația personală a ofertantului 

• Declaraţie privind neîncadrarea în situația de conflict de interese (se va indica formularul ce urmează a 

fi completat; 

• Declaraţie referitoare la neîncadrarea în unele situaţii privind excluderea ofertanților (se va indica 

formularul ce urmează a fi completat); 

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activității profesionale 

Certificat constatator, în original, copie legalizată sau copie lizibilă cu mențiunea „conform cu originalul”, emis 

de Oficiul Registrului Comerțului sau de organismul la care operatorul economic este atestat profesional, din 

care să rezulte faptul că ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar servicii informatice sau 

echivalent și că nu sunt înscrise mențiuni cu privire la faliment/lichidare. Informațiile cuprinse în certificat 

trebuie să fie reale/actuale la data limită de depunere a ofertelor. 

III.2.1.c) Situaţia economică şi financiară 

Informații și/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru 

evaluarea respectării cerințelor menționate  

Modalitatea de îndeplinire 

............................... (după caz)  

 

............................. 

III.2.1.d) Capacitatea tehnică și/sau profesională (experiență similară, personal etc.) 

Informații și/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru 

evaluarea respectării cerințelor menționate  

Modalitatea de îndeplinire 

................................. (după caz) ............................................... 

 

....................................... ........................................... 

III.2.1.e) Standarde de asigurare a calității/mediului/securității informaționale 

....................................   ..................................... 

 

SECTIUNEA IV: PROCEDURA 

IV.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare: ......................... 

 IV.2) Criteriul de atribuire  

Cel mai mic preț                                                                                                                        □  

sau  

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic                                                       □ 

Se va preciza metodologia/ algoritmul de calcul pentru fiecare factor de evaluare din această 

secțiune 

 

IV.3. Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta: română 
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IV.4  Perioada minimă pe parcursul careia ofertantul trebuie să își mentina oferta: durata in luni: □□□ sau în zile: 

□□□ (de la termenul limită de primire a ofertelor) 

IV.5. Prezentarea ofertei 

IV.5.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice 

Se prezintă informațiile referitoare la structura  şi conţinutul  propunerii tehnice în scopul de a permite 

identificarea cu ușurință a corespondenței cu specificațiile tehnice din caietul de sarcini. Dupa caz, se vor 

indica formularele ce trebuie completate. 

IV.5.2. Modul de prezentare a propunerii financiare 

Se vor indica formularele ce trebuie completate și/sau alte formulare ce conțin detalierea elementelor de cost ce 

formează propunerea financiară. In funcție de elementele propunerii financiare care intervin în algoritmul de 

calcul prevăzut pentru evaluarea ofertelor, informațiile prezentate de fiecare ofertant vor asigura calcularea 

corespunzătoare a punctajului. (după caz, mențiuni cu privire la cursul de referință leu/euro) 

Actul prin care operatorul economic își manifestă voința de a se angaja din punct de vedere juridic in relația 

contractuală cu beneficiarul îl reprezintă formularul de propunere financiară. (se va indica formularul ce 

urmează a fi completat)  

IV.5.3. Modul de prezentare a ofertei 

Ofertele se vor depune în forma scrisă la sediul SAPE S.A. din București, B-dul Lacul Tei nr. 1-3, Sector 2, la 

Secretariatul societății, etaj 11, camera 1101-1102, sau se vor transmite prin poștă. Data şi ora limită pentru 

depunerea ofertelor este .................., ora ..................... Ofertele primite după data şi ora limită de depunere a 

ofertelor, nu vor fi luate în considerare. 

Ofertanții au obligația de a numerota fiecare pagină a ofertei precum și de a anexa un opis al documentelor 

prezentate. 

Ofertele vor fi întocmite în conformitate cu cerinţele documentației de atribuire, şi vor fi depuse în plicuri 

sigilate, un exemplar original, în limba română, și vor conține 3 plicuri, după cum urmează:  

Plicul 1 – Documentele de calificare solicitate referitoare la ofertanți, ofertanții asociați/subcontractanții, dacă 

este cazul, precum și orice alte documente și formulare solicitate prin prezenta documentație de atribuire. 

Plicul 2 – Popunerea tehnică  

Plicul 3 – Propunerea financiară 

 

V. ALTE INFORMAȚII (dupa caz) 

.................................................................................................................................................................................................

........ 

 

 

* prezenta Fișă de cerințe de calificare reprezintă un model care poate fi completat/modificat în funcție de obiectul 

contractului de achiziție și necesitățile Beneficiarului.  
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Anexa nr. 4 a 

 

Caiet de sarcini  

pentru prestare de servicii 

  

 

APROBAT 

 

Membru Directorat 

 

Președinte Directorat 

 

 

Membru Directorat 

 

 

Vizat, 

Director e.o.  

(dacă este cazul) 

.............................................. 

 

Șef serviciu/Șef Birou e.o. 

(dacă este cazul) 

............................................... 

 

 

                                                                          Întocmit e.o., 

                                                                                                    ....................................... 
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Cap. 1. Informații generale 

1.1 Denumirea serviciilor ce fac obiectul achiziției 

1.2 Prezentarea succintă a necesității și oportunității/contextului achiziției 

1.3 Definiții (după caz) 

 

Cap. 2. Descrierea serviciilor 

2.1 Scop (obiectivul general și obictivele specifice la care contribuie realizarea serviciilor) 

2.2 Descrierea serviciilor solicitate 

2.3 Cantități 

2.4 Metodologii, normative şi standarde aplicabile 

2.5 Rezultatele care trebuie obținute în urma prestării serviciilor 

2.6 Livrabile (ex. rapoarte, analize etc.)  

2.7 Atribuțiile și responsabilitățile Părților 

2.8 Locul prestării serviciilor 

2.9 Resursele necesare/expertiza necesară pentru realizarea activităților 

2.10 Certificări/calificări/acreditări/atestate solicitate pentru personalul direct implicat în 

prestarea serviciilor 

2.11 Transferul dreptului de proprietate intelectuală (dacă este cazul)  

2.12  Alte cerințe 

Cap. 3. Durata contractului, termen de prestare și/sau de predare a livrabilelor 

Cap. 4. Garanții  

Cap. 5  Recepții 

Cap. 6. Legislație 

6.1. Legislație generală și specifică 

6.2. Legislație privind sănătatea și securitatea în muncă 

6.3. Cerinte si legislație de mediu 

6.4. Cerinte si legislație calitate 

6.5. Legislație privind managementul situațiilor de urgență (apărarea împotriva incendiilor și 

protecția civilă) 

6.6  Legislație în materia protecției informațiilor clasificate 

Cap. 7 Alte informatii  

Cap. 8 Anexe (dupa caz) 
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NOTĂ 

 

Cu excepţia cazului în care acest lucru este justificat de obiectul contractului, specificaţiile 

tehnice nu precizează un anumit producător, o anumită origine sau un anumit procedeu care 

caracterizează produsele sau serviciile furnizate de un anumit operator economic şi nici nu se 

referă la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producţie specifică, care ar avea ca efect 

favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau produse. 

Se admit astfel de indicaţii, dar numai în mod excepţional, respectiv: 

 (1) în situaţia în care o descriere suficient de precisă şi inteligibilă a obiectului contractului nu 

este posibilă şi numai însoţită de menţiunea ´’sau echivalent´´; 

(2) în cazul existenței unor motive privind protecția unui drept exclusiv; 

(3) când nu există o soluţie alternativă sau înlocuitoare rezonabilă din punct de vedere 

funcţional, iar absenţa concurenţei sau protecţia drepturilor exclusive nu sunt rezultatul unei 

restrângeri artificiale a beneficiarului a parametrilor achiziţiei în vederea viitoarei proceduri de 

atribuire; 

(4) în cazul existentei unor cerinţe specifice privind interoperabilitatea care trebuie îndeplinite 

pentru a asigura funcţionarea serviciilor ce urmează a fi achiziționate. 

 

Specificaţiile tehnice definesc, după caz şi fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici 

referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, cerinţe privind impactul asupra mediului 

înconjurător, siguranţa în exploatare, dimensiuni, terminologie, simboluri, teste şi metode de 

testare, ambalare, etichetare, marcare şi instrucţiuni de utilizare a produsului, tehnologii şi 

metode de producţie, precum şi sisteme de asigurare a calităţii şi condiţii pentru certificarea 

conformităţii cu standarde relevante sau altele asemenea.  

 

 

Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice care reprezintă cerinţe, 

prescripţii, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, serviciu sau lucrare să fie 

descris, în mod obiectiv, astfel încât să corespundă necesităţii beneficiarului.  

 

Cerinţele minime de ordin tehnic se definesc astfel încât să ţină seama de cerinţele de 

accesibilitate ale persoanelor cu dizabilităţi şi de conceptul de proiectare pentru toate categoriile 

de utilizatori.  

 

Caietul de sarcini NU trebuie să conțină criterii de calificare și criterii de selecție (cu excepția 

celor privind anumite calificări/certificări/autorizări/atestate necesare personalului direct 

implicat în executarea contractului)  
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Anexa nr. 4 b 

 

Caiet de sarcini  

pentru furnizare de produse 

  

 

APROBAT 

 

Membru Directorat 

 

Președinte Directorat 

 

 

Membru Directorat 

 

 

Vizat, 

Director e.o.  

(dacă este cazul) 

.............................................. 

 

Șef serviciu/Șef Birou e.o  

(dacă este cazul) 

............................................... 

 

 

                                                                       Întocmit e.o., 

                                                                        ....................................... 
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Cap. 1. Informații generale 

1.1 Denumirea produsului/produselor ce fac obiectul achiziției 

1.2 Prezentarea succintă a necesității și oportunității/contextului achiziției 

1.3 Definiții (după caz) 

Cap. 2. Descrierea produselor solicitate 

2.1. Condițiile tehnice minimale pe care trebuie să le îndeplinească produsul/produsele care 

urmează a fi achiziționate (inclusiv pentru materiale și echipamente auxiliare/conexe) 

2.1.1. Scop 

2.1.2. Descriere si cantitati 

2.1.3. Standarde 

2.1.4. Cerințe funcționale 

2.1.5. Cerințe tehnice minime obligatorii 

2.1.6. Inspecții și teste 

2.1.7. Documentații solicitate (ex. cărți tehnice) 

2.1.8. Condiții specifice de ambalare, transport și livrare (dacă este cazul) și locul livarării  

2.1.9. Transferul dreptului de proprietate intelectuală (dacă este cazul) 

Cap. 3. Specificații tehnice pentru instalare/construcții/montaj (dacă este cazul) 

3.1. Metodologii, normative şi standarde aplicabile3.2. Cerințe funcționale 

3.2. Cerințe tehnice minime obligatorii pentru instalare/construcții/montaj 

3.3. Restricții la instalare/construcții/montaj 

3.4. Teste și inspecții 

3.5 Certificări/calificări/acreditări/atestate solicitate pentru personalul direct implicat în 

instalare/construcții/montaj 

Cap. 4. Durata contractului, termen de livrare/ și instalare/montaj/punere în funcțiune 

Cap. 5. Garanții  

Cap. 6  Recepții 

Cap. 7. Legislație 

7.1. Legislație generală și specifică 

7.2. Legislație privind sănătatea și securitatea în muncă 

7.3.Cerinte si legislație de mediu 

7.4. Cerinte si legislație de calitate 

7.5. Legislație privind managementul situațiilor de urgență (apărarea împotriva incendiilor și 

protecția civilă) 

7.6  Legislație în materia protecției informațiilor clasificate 
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Cap. 8 Alte informatii  

Cap.9. Anexe (dupa caz) 

9.1. Profil/schema/ etc. 

9.2. Devizul general/antemăsurători  

9.3. Grafic de realizare și recepție 

 

 

NOTĂ 

 

Cu excepţia cazului în care acest lucru este justificat de obiectul contractului, specificaţiile 

tehnice nu precizează un anumit producător, o anumită origine sau un anumit procedeu care 

caracterizează produsele sau serviciile furnizate de un anumit operator economic şi nici nu se 

referă la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producţie specifică, care ar avea ca efect 

favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau produse. 

Se admit astfel de indicaţii, dar numai în mod excepţional, respectiv: 

 (1) în situaţia în care o descriere suficient de precisă şi inteligibilă a obiectului contractului nu 

este posibilă şi numai însoţită de menţiunea ´’sau echivalent´´; 

(2) în cazul existenței unor motive privind protecția unui drept exclusiv; 

(3) când nu există o soluţie alternativă sau înlocuitoare rezonabilă din punct de vedere 

funcţional, iar absenţa concurenţei sau protecţia drepturilor exclusive nu sunt rezultatul unei 

restrângeri artificiale de către beneficiar a parametrilor achiziţiei în vederea viitoarei proceduri 

de atribuire; 

(4) în cazul existentei unor cerinţe specifice privind interoperabilitatea care trebuie îndeplinite 

pentru a asigura funcţionarea produselor. 

 

Specificaţiile tehnice definesc, după caz şi fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici 

referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, cerinţe privind impactul asupra mediului 

înconjurător, siguranţa în exploatare, dimensiuni, terminologie, simboluri, teste şi metode de 

testare, ambalare, etichetare, marcare şi instrucţiuni de utilizare a produsului, tehnologii şi 

metode de producţie, precum şi sisteme de asigurare a calităţii şi condiţii pentru certificarea 

conformităţii cu standarde relevante sau altele asemenea.  

Cerinţele minime de ordin tehnic se definesc astfel încât să ţină seama de cerinţele de 

accesibilitate ale persoanelor cu dizabilităţi şi de conceptul de proiectare pentru toate categoriile 

de utilizatori.  

 

Caietul de sarcini NU trebuie să conțină criterii de calificare și criterii de selecție (cu excepția 

celor privind anumite calificări/certificări/autorizări/atestate necesare personalului direct 

implicat în executarea contractului). 
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Anexa nr. 5 a 

 

Contract de servicii de........................ 

 

Nr.:___________ 

 

din:___________ 

 

 

                                   

 

BENEFICIAR 

 

 

 

 PRESTATOR 

 

 

 

 

SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A 

PARTICIPAȚIILOR ÎN ENERGIE S.A. 

(SAPE S.A.) 

 

 

 

Bulevardul Lacul Tei nr. 1-3, et. 11, Sector 2, 

Bucuresti, Romania 
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CUPRINS 

 

1 Partile contractante ........................................................................................ 4 

2 Obiectul si pretul 

contractului 

........................................................................................ 4 

3 Durata Contractului ........................................................................................ 5 

4 Definitii ....................................................................................... 5 

5 Documentele Contractului ........................................................................................ 7 

6 Standarde 
........................................................................................

 7 

7 Caracterul confidenţial al 

Contractului 

........................................................................................
 8 

8 Drepturile de proprietate 

intelectuala 

........................................................................................
 9 

9 Subcontractanti 
........................................................................................

 10 

10 Obligatiile Prestatorului 
........................................................................................

         11 

11 Obligatiile Beneficiarului 
........................................................................................

 12 

12 Receptie, inspectia si teste 
........................................................................................

 12 

13 Incepere, finalizare, 

intarzieri 

........................................................................................
 12 

14 Plati 
........................................................................................

 13 

15 Acte aditionale  
........................................................................................

 13 

16 Ajustarea pretului 
........................................................................................

 13 
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contractului 

17 Garantia de buna executie 
........................................................................................

 13 

18 Penalități și daune – interese 
........................................................................................

 15 

19 Incetarea si rezilierea 

Contractului 

........................................................................................
 16 

20 Cesiune 
........................................................................................

 18 

21 Suficienta pretului 

contractului 

........................................................................................
 18 

22 Forta majora 
........................................................................................

 18 

23 Solutionarea litigiilor 
........................................................................................

 19 

24 Limba care guverneaza 

Contractul 

........................................................................................
 19 

25 Comunicari 
........................................................................................

 19 

26 Concilierea 
........................................................................................

 20 

27 Legea aplicabila Contractului 
........................................................................................

 20 

28 Dispozitii finale ........................................................................................ 20 
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   1.  Partile contractante 

 

S-a încheiat prezentul contract de prestare servicii (denumit in continuare contract), 

intre:  

Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. “SAPE S.A.”, societate 

administrata in sistem dualist, cu sediul în Bucureşti, B-dul Lacul Tei, nr. 1-3, et. 11, sector 2, 

020371, București, etaj 11, telefon: +4021 659 60 38; e-mail: office@sape-energie.ro, CIF: 

RO33134190, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/5394/2014, cont virament: 

RO76BRDE450SV78736354500 deschis la BRD, reprezentată prin Directorat, respectiv 

........................ – președinte directorat, .............................. – membru directorat, ......................... 

– membru directorat, denumită în continuare „Beneficiar”, pe de o parte, 

si 

..........................., cu sediul in ......................., telefon ....................., fax ................., e-mail 

....................., inregistrat la Registrul Comertului sub numarul ……………, cod unic de 

inregistrare ………………., cont bancar ....................................., deschis la ............., reprezentata 

prin ......................... – Director General, in calitate de Prestator, pe de alta parte, 

a intervenit prezentul Contract de servicii, denumit in continuare Contract, 

de comun acord, partile consimtind in mod liber si in cunostinta de cauza toate clauzele, natura 

juridica si efectele Contractului, precum si intinderea responsabilitatilor asumate, cunoscand si 

intelegand pe deplin toate aspectele legale, tehnice si comerciale legate de incheierea, executarea 

si incetarea prezentului Contract (inclusiv Anexele acestuia) si obligandu-se reciproc in 

conditiile si termenii de mai jos: 

2. Obiectul si pretul contractului 

2.1   Prestatorul se obliga sa presteze “Servicii ……………..”, in perioada convenita si in 

conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini si obligatiile asumate prin prezentul Contract.  

2.2  Beneficiarul se obliga sa plateasca Prestatorului, pretul convenit pentru indeplinirea   

Contractului. 

2.3    Pretul convenit pentru indeplinirea Contractului, respectiv pretul serviciilor prestate este de 

......... lei,  la care se adauga TVA. 
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      3. Durata Contractului 

3.1  Contractul intra in vigoare la data .................... si inceteaza la 

data............................................. 

3.2 Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in termen de .................. de la data intrarii in 

vigoare a Contractului, conform cerintelor caietului de sarcini. 

3.3 (1) Dacă, pe parcursul derularii Contractului, apar situaţii neprevăzute, altele decat forţa 

majoră, care îl impiedică pe Prestator să respecte durata prestării/de execuție şi care exclud culpa 

sa, acesta trebuie să notifice în scris Beneficiarul, în termen de 5 zile de la data la care ia la 

cunoştință despre posibilitatea apariţiei unei întarzieri, comunicând situaţiile aparute şi noile 

termene la care va putea să-şi îndeplinească respectivele obligaţii.  

(2) Dacă Beneficiarul consideră că aceste situaţii nu afectează interesele sale şi nu conduc la 

mărirea costului Contractului, acesta poate accepta noile termene propuse de către Prestator 

pentru durata prestării, întocmindu-se, în mod corespunzător, act adiţional la Contract. 

(3) Extinderea duratei de prestare  determină obligativitatea Prestatorului de a prelungi garanția 

de bună execuție a Contractului, astfel încât să acopere integral durata Contractului. 

(4) Cu excepţia prevederilor privind forta majoră şi a situaţiei în care Beneficiarul este de acord 

cu o prelungire, orice întârziere în îndeplinirea Contractului dă naștere obligației Prestatorului de 

a plăti daune-interese. 

4. Definitii  

   4.1 -   In prezentul Contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 

a) Beneficiar şi  Prestator  - părtile prezentului Contract; 

b) Contract – actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două Părţi, cu titlu 

oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat între SAPE S.A., în calitate 

de Beneficiar şi ……………, în calitate de Prestator; 

c) Conflict de interese - orice situaţie în care personalul Beneficiarului implicat în 

desfăşurarea procedurii de atribuire sau care poate influenţa rezultatul acesteia are, în 

mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar 

putea fi perceput ca element care compromite imparţialitatea sau independenţa sa în 

contextul procedurii de atribuire; constituie conflict de interese și orice împrejurare care 

influenţează capacitatea Prestatorului de a exprima o opinie profesională obiectivă şi 

imparţială, sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde prioritate 

intereselor Beneficiarului sau interesului public general al Contractului, orice motiv în 
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legătură cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau 

prezente, ale Prestatorului.  Aceste restricţii sunt aplicabile oricăror subcontractanţi, 

salariaţi şi experţi acţionând sub autoritatea sau controlul Prestatorului; 

d) Forţa majoră - eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care face 

imposibilă executarea Contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, 

revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii aparute ca urmare 

a unei carantine, embargou, enumerarea fiind exemplificativă. Nu este considerat forţa 

majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de 

executare, face extrem de costisitoare îndeplinirea  obligaţiilor uneia dintre Părţi; 

e) prestare - prestarea tuturor serviciilor care fac obiectul Contractului şi îndeplinirea 

acestora pentru Beneficiar în termenii de calitate şi cantitate stabiliţi prin prezentul 

Contract; 

f) preţul Contractului - prețul plătibil Prestatorului de către Beneficiar, în baza 

Contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzatoare a tuturor obligațiilor sale, 

asumate prin Contract; 

g) Procesul verbal de Receptie la terminarea serviciilor – document care atesta 

terminarea serviciilor în conformitate cu condiţiile contractuale; 

h) produse/componente – produsul si orice alte bunuri cuprinse în anexele la prezentul 

Contract si pe care Prestatorul are obligatia de a le furniza aferent serviciilor prestate 

conform Contractului; 

i) Reprezentantul Prestatorului - persoană fizică desemnată de Prestator pentru a-l 

reprezenta pe durata Contractului si care coordoneaza si raspunde de indeplinirea 

obligatiilor sale contractuale. 

j) servicii - serviciile specificate în caietul de sarcini şi în prezentul Contract, pe care 

Prestatorul se obligă să le presteze Beneficiarului; 

k) subcontractant - orice operator economic care nu este parte a Contractului şi care 

execută, prestează ori îndeplineşte activităţi care fac parte din obiectul Contractului, 

răspunzând în faţa Prestatorului  de organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în 

acest scop; 

l) standard - specificaţie tehnică adoptată ca standard internaţional, standard european sau 

standard naţional de către un organism de standardizare recunoscut, prevazută în caietulul 

de sarcini şi/sau în propunerea tehnică; 

m) zi - zi calendaristică, dacă nu se specifică în mod diferit; 

n) lună - lună calendaristică; 

      o) an - 365 de zile. 
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4.2   În prezentul Contract, cu excepţia situaţiilor când contextul cere altfel sau a unei 

prevederi contrare: 

a) cuvintele care indică singularul includ şi pluralul, iar cuvintele care indică pluralul 

includ şi singularul; 

b) cuvintele care indică un gen includ toate genurile. 

4.3  Trimiterile la actele normative includ și modificările și completările ulterioare ale 

acestora, precum și  orice alte acte normative subsecvente. 

4.4   În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului Contract este sau devine nulă, 

invalidă sau neexecutabilă conform legii, legalitatea, valabilitatea si posibilitatea de 

executare a celorlalte prevederi din prezentul Contract vor rămâne neafectate, iar Părțile 

vor depune eforturile necesare pentru a realiza acele acte și/sau modificări care ar 

conduce la același rezultat legal și/sau economic care s-a avut în vedere la data încheierii 

Contractului. 

4.5  Clauzele contractuale susceptibile de mai multe înțelesuri se interpretează coroborat cu 

toate Documentele Contractului și în conformitate cu regulile de interpretare prevăzute de 

lege. 

 

5. Documentele Contractului 

    5.1 (1) Documentele Contractului și parte integrantă din acesta, in ordinea importantei lor, 

sunt cel puţin următoarele: 

- Caietul de sarcini, inclusiv clarificările emise in perioada de pre-ofertare; 

- oferta, respectiv propunerea tehnică şi propunerea financiară, inclusiv clarificările din 

perioada de evaluare; 

- garanţia de bună execuţie; 

- contractele cu subcontractantii (daca este cazul); 

- acordul de asociere  (daca este cazul). 

      (2) În cazul în care, pe parcursul executării Contractului, se constată că anumite elemente ale 

propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de 

sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini. 

6. Standarde 

6.1 Serviciile prestate  în baza Contractului vor respecta cerintele tehnice menţionate în caietul 

de  sarcini.  
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6.2 Orice standarde nespecificate vor fi considerate ca fiind standarde internaţionale şi/sau 

române  recunoscute şi agreate de ambele Părţi, aplicabile pentru respectivul produs, 

serviciu sau lucrare, pe teritoriul Romaniei. 

6.3   Prestatorul garantează ca la data finalizarii prestarii serviciilor aferente Contractului, acestea 

vor  avea calităţile declarate de către acesta în Propunerea tehnică, vor corespunde 

reglementărilor tehnice în vigoare şi nu vor fi afectate de vicii care ar diminua sau ar anula 

valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau celor 

specificate în Contract. 

7.  Caracterul confidenţial al Contractului 

7.1. (1) Părţile înţeleg şi convin asupra faptului că prezentul Contract, precum şi datele şi 

rezultatele obţinute în baza acestuia, comunicate în formă scrisă, prin poştă electronică, 

prin iniţierea accesului la informaţii, cum ar fi cele stocate într-o bază de date, sau orice 

altă formă intangibilă sau tangibilă, vor fi considerate ca Informaţii Confidenţiale, pe 

toată durata Contractului si ulterior, pe durata nedeterminată. 

        (2) Nu sunt considerate confidentiale informatiile care sunt: 

a) deja în posesia Părtilor fără obligaţii de confidenţialitate; 

b) obţinute dintr-o altă sursă decât de la cealalta Parte, fără obligaţie de 

confidenţialitate;  

c) disponibile public la momentul primirii lor sau care devin publice ulterior, fără nicio 

culpă a celeilalte Părți. 

(3) Caracterul confidențial al Contractului nu aduce atingere dispoziţiilor legale privind 

liberul acces la informaţiile de interes public ori ale altor acte normative care 

reglementează activitatea Beneficiarului, Beneficiarul având obligația de a nu dezvălui 

informaţiile transmise de Prestator indicate de acesta ca fiind confidenţiale, inclusiv 

secrete tehnice sau comerciale şi elementele confidenţiale ale ofertelor.             

7.2   Prestatorul nu va multiplica, reproduce, dezvălui informaţii la care va avea acces in procesul 

de realizare a obiectului contractului in legatura cu baza de date aferenta …………… 

(inclusiv cele puse la dispozitie de catre Beneficiar) nici unei persoane, nu va permite 

unei terţe părţi accesul la aceste informaţii şi nu va exploata sau utiliza informaţiile în alte 

scopuri decât cele stabilite prin prezentul Contract, fără a avea consimţământul prealabil 

scris al Beneficiarului. 
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7.3  Prestatorul va avea aceeaşi grijă şi discreţie pentru a evita dezvăluirea, publicarea sau 

răspândirea Informaţiilor Confidenţiale puse la dispoziţie de către cealaltă Parte, pe care 

Prestatorul o arată pentru informaţiile similare pe care nu doreşte să le dezvăluie, să le 

publice sau să le răspândească şi, în acelaşi timp, impusă de lege (unde este cazul).  

7.4  (1) Prestatorul poate dezvălui Informaţiile Confidenţiale către: 

a) angajaţii săi, care trebuie să le cunoască pentru executarea Contractului; dezvaluirea 

oricarei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea Contractului se va face 

confidenţial si se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea 

indeplinirii acestuia; 

b) oricărei entităţi legale care are dreptul sa le solicite si sa le primească, în măsura în 

care este imperativ cerut de lege; Prestatorul va notifica prompt acest fapt 

Beneficiarului, înaintea dezvăluirii acestora. 

 (2) Pentru acoperirea prejudiciului cauzat prin nerespectarea prevederilor prezentului 

articol, Prestatorul va plăti daune-interese. 

8. Drepturi de proprietate intelectuală  

8.1 Prestatorul garantează ca nici unul din serviciile prestate si produsele furnizate nu încalcă 

drepturile de proprietate intelectuală (brevete, mărci, desene şi modele industriale, 

drepturi de autor şi conexe etc.) aparţinând unui terţ.  

8.2 Prestatorul  are obligația de a despăgubi Beneficiarul pentru cheltuieli ocazionate de: 

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încalcarea unor drepturi de proprietate 

intelectuală în legatură cu prestarea serviciilor si furnizarea produselor sau 

incorporate în acestea; și  

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, cu excepția situației în care 

o astfel de încalcare rezultă din respectarea caietului de sarcini. 

8.3   În cazul în care orice produs sau serviciu devine obiect al unei plângeri de încălcare a 

drepturilor de proprietate intelectuală Prestatorul are opţiunea de a decide una dintre 

următoarele acţiuni:  

a) să procure pentru Beneficiar dreptul de a continua sa utilizeze respectivul produs sau 

serviciu;  
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b) să modifice sau să înlocuiască respectivul produs sau serviciu, în totalitate sau 

parţial, astfel încât să nu constituie o încalcare a drepturilor de proprietate 

intelectuală;  

c) să preia produsele sau serviciile obiect al plângerii si să despăgubească Beneficiarul 

pentru orice plaţi efectuate în legatură cu produsele sau serviciile obiect al plângerii 

de încălcare.  

8.4   Obligaţiile stipulate în sarcina Prestatorului în prezentul articol vor produce efecte şi după 

data încetării Contractului. 

9.  Subcontractanti [daca este cazul] 

9.1  Prestatorul declară că are/nu are subcontractanţi implicaţi în executarea Contractului.  

9.2   Lista subcontractanţilor, incluzând detaliile de identificare cu privire la aceştia, precum şi 

contractele încheiate cu subcontractanţii în condiţiile menţionate constituie anexă la 

Contract, in cazul in care vor exista. 

9.3  (1) Prestatorul are obligaţia de a încheia Contracte cu subcontractantii declarati în 

concordanţă cu oferta. 

  (2) În cazul semnării unor acte adiţionale la Contractele incheiate intre Prestator si 

Subcontractantii declarati, acestea se vor semna in aceleasi conditii mentionate mai sus. 

 (3) Orice modificare a contractelor încheiate cu subcontractanţii sau a datelor de 

identificare ale acestora va fi notificată Beneficiarului în termen de 10 zile de la data la 

care a intervenit. 

9.4  Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de Beneficar de modul în care îndeplineşte 

Contractul. Subcontractanţii sunt pe deplin răspunzători faţă de Prestator de modul în care 

îşi îndeplinesc partea lor din Contract. Prestatorul este responsabil pentru actele, avariile 

şi neglijențele subcontractanţilor săi şi ale agentilor şi angajaţilor acestora. Aprobarea de 

către Beneficiar a subcontractării oricărei părţi din Contract sau a unui subcontractant, nu 

scuteşte Prestatorul de nici una dintre obligaţiile sale contractuale. 

9.5 (1) Numai în cazul unor motive întemeiate şi argumentate în detaliu şi cu condiţia ca 

propunerea să nu reprezinte o modificare substanţială a Contractului, Prestatorul are 

dreptul de a solicita înlocuirea oricărui subcontractant şi de a propune un nou 

subcontractant. După analizarea motivelor prezentate de către Prestator şi îndeplinirea 
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condiţiilor menţionate la art. 9.3 (2), Beneficiarul va comunica decizia sa cu privire la 

acceptarea sau respingerea noului subcontractant propus de către Prestator, în maxim 10 

zile lucrătoare de la primirea solicitarii în acest sens transmisă de către Prestator. 

   (2) Noul subcontractant trebuie să îndeplinească criteriile aplicate subcontractanţilor la 

calificarea Prestatorului. Noul subcontractant trebuie să pună la dispoziţia Beneficiarului 

certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea existenţei sau inexistenţei unor 

situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzător părţii lui de implicare în 

Contract. 

        (3) Acceptarea de către Beneficiar a noului subcontractant se poate face numai dacă nu va 

conduce la modificarea condiţiilor tehnice şi financiare prevazute în Contract. 

        (4) Acceptarea sau respingerea de către Beneficiar a noului subcontractant propus de 

către Prestator nu va fi, în nici un caz, motiv de extindere a duratei de execuție a 

Contractului. 

  (5) Prestatorul va prezenta contractul cu noul subcontractant încheiat în condiţiile 

prevazute în prezentul capitol în termen de 10 zile de la încheiere. 

9.6       Beneficiarul poate efectua plăți directe către subcontractanți corespunzător părţii din 

Contract îndeplinite de către subcontractanţi, dacă acesţia solicită şi dacă şi-au exprimat 

optiunea în acest sens, pentru serviciile şi produsele furnizate potrivit contractului de 

subcontractare şi a documentelor care confirmă îndeplinirea obligaţiilor asumate de către 

subcontractant. 

9.7  (1) În cazul in care vor exista subcontractanţi ai subcontractanţilor Prestatorului sau 

subcontractanţii aflaţi pe niveluri subsecvente ale lanţului de subcontractare, clauzele 

prezentului articol se vor aplica ca si in cazul subcontractantilor. 

 (2) Beneficiarul are dreptul de a solicita în orice moment pe durata valabilității 

Contractului informații cum ar fi: numele, datele de contact şi reprezentanţii legali, 

existenţa unor situaţii de excludere,  resursele/capabilităţile corespunzătoare părţii de 

implicare în Contractul, cu privire la: 

 a) furnizorii implicaţi în contracte de servicii; 

b) subcontractanţii subcontractanţilor Prestatorului sau subcontractanţii aflaţi pe 

niveluri subsecvente ale lanţului de subcontractare. 
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10.   Obligatiile Prestatorului 

10.1   Prestatorul se  obliga  sa  presteze  serviciile  cu  profesionalism, in conformitate cu 

prevederile Caietului de Sarcini si cu oferta sa, pentru perioada  prevazuta  la art. 3.2. 

10.2  Prestatorul se obligă........................................................................................................... 

 

11.    Obligatiile Beneficiarului 

11.1  Beneficiarul are obligaţia de a pune la dispoziţia Prestatorului orice informatii necesare 

pentru realizarea Contractului, in limita posibilitatilor. Aceste informatii vor intra sub 

incidenta clauzei de confidentialitate de la art. 7 si nu pot fi utilizate de Prestator in alte 

scopuri decat pentru indeplinirea prezentului Contract. 

11.2 Beneficiarul are obligatia sa achite contravaloarea serviciilor prestate si receptionate, la 

valorile si conform conditiilor de plata stabilite in prezentul Contract, in termen de 30 de 

zile de la data inregistrarii facturii la Beneficiar. 

12.     Receptie, inspectia si teste 

12.1   Beneficiarul are dreptul sa verifice prin reprezentantii sai modul de prestare a serviciilor 

care fac obiectul prezentului Contract la locul de prestare, pentru a constata conformitatea 

acestora cu clauzele contractuale, cerintele Caietului de sarcini si propunerea tehnica. 

12.2    Dupa finalizarea prestarii serviciilor reprezentantii Partilor vor semna Procesul verbal la 

terminarea serviciilor.  

12.3    In procesul verbal vor fi specificate toate serviciile prestate. 

             

13.    Incepere, finalizare, intarzieri 

13.1 (1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor din momentul intrarii in vigoare 

a Contractului si constituirii garantiei de buna executie conform art. 17.        

(2) In cazul in care Prestatorul sufera intarzieri cauzate in exclusivitate de Beneficiar, 

partile pot stabili de comun acord prelungirea perioadei de prestare a serviciului. 

 13.2  (1) Serviciile prestate in baza Contractului trebuie finalizate in termenul convenit prin   

Contract. 

           (2) In cazul in care intervin: 
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a)   orice motive de intarziere ce nu se datoreaza Prestatorului; sau 

b) alte circumstante neobisnuite, susceptibile de a surveni altfel decat prin incalcarea 

contractului de catre Prestator, si care indreptatesc Prestatorul sa solicite prelungirea 

perioadei de prestare a serviciilor, partile pot revizui, de comun acord, perioada de prestare 

si vor semna un act aditional. 

13.3 Daca pe parcursul indeplinirii Contractului Prestatorul nu respecta termenul de prestare 

pentru indeplinirea sarcinilor, acesta are obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, 

Beneficiarului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate prin contract se face cu 

acordul partilor, prin act aditional. 

14.    Plati 

14.1 -  Pentru serviciile prestate si receptionate platile datorate de Beneficiar Prestatorului sunt 

cele stipulate la art. 2.3 din prezentul Contract. 

14.2 -  Pretul serviciilor prestate se va plati Prestatorului lunar, dupa prestarea si receptia 

serviciilor, in baza facturii care va fi emisa dupa semnarea fara obiectiuni a Procesului 

Verbal de receptie. 

14.3 -   Plata facturii se poate face prin transfer bancar in contul Prestatorului, sau prin alte forme 

de plata prevazute de legislatia in vigoare, in termen de 30 zile de la data inregistrarii 

facturii la Beneficiar. 

14.4 Prestatorul va intocmi factura detaliata, cuprinzand serviciile efectiv prestate in luna 

respectiva. 

15.  Acte aditionale 

15.1 Partile au dreptul, pe durata indeplinirii Contractului, de a conveni modificarea clauzelor 

acestuia, prin act aditional. 

       16.    Ajustarea pretului contractului 

16.1   Preturile unitare sunt  ferme  si  nu  pot  fi  modificate  pe  toata  durata  de  indeplinire a 

Contractului. 
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17.    Garantia de buna executie 

17.1  În termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării Contractului, Prestatorul constituie si 

depune la beneficiar garanţia de bună execuţie a Contractului, printr-un instrument de 

garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară, pentru ………….% din valoarea 

contractului.  

(2) În cazul în care pe parcursul executării Contractului valoarea acestuia se 

suplimentează, Prestatorul are obligaţia de a completa garanţia de bună execuţie în 

corelaţie cu noua valoare a Contractului. 

(3) În cazul în care durata executării Contractului se extinde, Prestatorul are obligaţia de a 

extinde durata garanţiei de bună execuţie în corelaţie cu noua durată de execuție a 

Contractului. 

(4) Documentul de completare sau de extindere a garanţiei de bună execuţie a 

Contractului, conform alin. (2) și (3), se depune la Beneficiar în termen de ………. zile 

lucrătoare de la încheierea actului adițional de suplimentare a valorii/prelungire a 

Contractului, sub sancțiunea rezilierii Contractului de către Beneficiar.  

17.2  Dacă Prestatorul nu constituie garanția de bună execuție a Contractului, nu o constituie în 

termen sau în condițiile de formă prevăzute în Contract, Beneficiarul va putea rezilia 

Contractul. 

17.3  Perioada de valabilitate a garantiei de bună executie începe de la constituirea ei și trebuie 

să depașească cu 14 zile data receptiei finale a serviciului de către Beneficiar, cumulat cu  

data expirarii termenului de plată al ultimei facturi din cadrul derulării contractului. 

17.4  Garanţia de bună execuţie a Contractului trebuie să fie irevocabilă, iar instrumentul de 

garantare trebuie să prevadă că plata garanţiei de bună execuție se va executa 

necondiţionat, la prima cerere a Beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la 

culpa Prestatorului. 

17.5  Garanţia de bună execuţie a Contractului se constituie de către Prestator în scopul 

asigurării Beneficiarului de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a 

Contractului. 

17.6  Beneficiarul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe 

parcursul îndeplinirii Contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care 

Prestatorul  nu îşi îndeplineşte, din culpa sa, obligaţiile asumate prin Contract.  



 

S.A.P.E. S.A. 

Biroul Achiziții 

 

Procedura operațională 

privind activitatea de 

achiziții din cadrul SAPE 

S.A. 

Cod: PO–05 

Ediția 1    Nr.de ex. 1 

Revizia 0 Nr. de ex. 1 

Pagina 15 din 20 

Exemplar nr.1 

 
 

15 
 

17.7  Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie Beneficiarul are 

obligaţia de a notifica pretenţia atât Prestatorului, cât şi emitentului instrumentului de 

garantare, precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al 

prejudiciului, dar fără ca Prestatorul să poată să facă opoziție la încasarea de catre 

Beneficiar a garanției.  

17.8  În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, Prestatorul are obligaţia 

de a reîntregi garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat. 

17.9  Beneficiarul are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie în cel mult 14 zile 

de la data îndeplinirii de către contractant a obligaţiilor asumate prin contractul de achiziţie 

/contractul subsecvent respectiv, cumulat cu data expirarii termenului de plată al ultimei facturi 

din cadrul derulării contractului, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei. 

18.    Penalitati si daune – interese 

18.1 Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare ori cu întârziere a obligaţiilor 

asumate, Partea în culpă datorează celeilalte Părţi: 

   a) pentru nerealizarea din culpă a activităţilor Contractului, la termenele convenite la 

art. 10, Prestatorul va plăti Beneficiarului daune-interese în cuantum egal cu dobânda 

datorată pentru neplata la termen a obligaţiilor către bugetul de stat, aplicată asupra 

valorii Contractului, pentru fiecare zi de întârziere începand cu ziua urmatoare datei 

scadenţei obligaţiei. Plata daunelor-interese se va efectua în baza unei facturi emise de 

catre Beneficiar, pe care Prestatorul o va achita în maxim 30 de zile de la data primirii 

acesteia. 

   b) în plus faţă de despăgubirea de la lit.a) a prezentului articol, în cazul neîndeplinirii 

obiectului Contractului, Prestatorul va plăti Beneficiarului daune-interese a căror 

cuantum va fi preţul Contractului. 

   c) pentru neplata facturilor la termenele convenite prin Contract, Beneficiarul datorează 

Prestatorului dobânda penalizatoare la această sumă, corespunzatoare ca procent 

dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor către bugetul de stat,  pentru 

fiecare zi de intârziere începand cu ziua următoare datei scadenţei obligaţiei până în ziua 

îndeplinirii acesteia (inclusiv). Plata dobânzii penalizatoare se va efectua în baza unei 

facturi distincte emise de catre Prestator, pe care Beneficiarul o va achita în maxim 30 

de zile de la data primirii acesteia. 

18.2    Pentru acoperirea şi/sau compensarea integrală a prejudiciului suferit de către Beneficiar 

ca urmare a neîndeplinirii, îndeplinirii cu intârziere, sau necorespunzatoare a obligaţiilor 
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asumate de către Prestator, Beneficiarul poate, la alegerea sa, să execute garanţia de bună 

execuţie a Contractului, poate rezilia Contractul şi/sau poate solicita plata de alte daune-

interese, pentru acoperirea integrală a prejudiciului cauzat.  

18.3.  Simpla împlinire a termenelor stabilite prin prezentul Contract pentru executarea 

obligaţiilor oricărei Părţi are valoarea punerii de drept în întarziere a Părţii care nu şi-a 

executat obligaţia în interiorul respectivului termen, fără a fi necesară efectuarea nici unei 

alte formalităti şi fără emiterea unei notificări în acest sens. 

18.4.  Perioada de refacere a serviciilor din motive imputabile Prestatorului se consideră 

întârziere şi se penalizează conform prevederilor prezentului articol. 

18.5   În cazul în care Beneficiarul este amendat pentru nerespectarea de către Prestator a 

reglementărilor legale sau pentru prejudicii aduse mediului ori altor părţi interesate, 

Prestatorul îl va despagubi pe Beneficiar cu valoarea amenzilor. 

19.   Incetarea si rezilierea Contractului 

19.1 Contractul inceteaza cand ambele Parti si-au indeplinit obligatiile una fata de cealalta. 

19.2  (1) Potrivit dreptului comun, Beneficiarul are dreptul să denunțe Contractul cu o 

notificare prealabilă de 30 de zile adresată Prestatorului, fără nicio compensaţie.  

 (2) Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau 

dreptului Beneficiarului de a solicita constatarea nulităţii absolute a Contractului, în 

conformitate cu dispoziţiile dreptului comun, acesta are dreptul de a denunţa unilateral 

Contractul în perioada de valabilitate a acestuia într-una din următoarele situaţii: 

a) Prestatorul se afla, la momentul atribuirii Contractului, într-una dintre situaţiile care 

ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire; 

b) Contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Prestatorului, având în vedere o încălcare 

gravă a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost 

constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. 

(3) Notificarea de denunţare  a Contractului se motivează şi se comunică în scris cu cel 

puţin 10 zile anterior datei de la care denunţarea va produce efecte. Prestatorul are dreptul 

de a solicita numai plata corespunzatoare pentru partea din Contract îndeplinită până la 

data denunţării unilaterale a Contractului.  
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19.3 Beneficiarul poate rezilia Contractul dacă: 

a) Prestatorul nu-şi îndeplineşte oricare din obligaţiile contractuale, deşi a fost 

notificat de către Beneficiar în acest sens; 

b) Prestatorul implică subcontractanţi, furnizori în executarea Contractului fără 

aprobarea Beneficiarului; 

c) Prestatorul cesionează drepturile şi/sau obligaţiile ce derivă din prezentul Contract, 

fără aprobarea Beneficiarului; 

d) Prestatorul a fost declarat insolvent, în stare de faliment, intră în lichidare judiciară 

sau încheie concordate sau convenţii având ca obiect asigurarea plăţii datoriilor cu 

creditorii săi, si-a suspendat activitatea, este în executare silită ori se afla în altă 

procedura similară;  

e) exista o hotarâre judecatorească definitivă împotriva Prestatorului ca urmare a 

conduitei sale profesionale care afectează grav îndeplinirea Contractului; 

f) există orice altă hotarâre legală care poate împiedică îndeplinirea Contractului; 

g) Prestatorul nu mai deţine autorizaţiile/certificările şi alte asemenea, necesare 

realizării obiectului Contractului; 

h) Prestatorul nu poate îndeplini într-un termen acceptabil o decizie a Beneficiarului 

prin care i se cere să remedieze orice neglijenţă sau nereuşită în îndeplinirea 

obligaţiilor sale Contractuale, care ar putea afecta grav îndeplinirea Contractului, la 

termen şi în condiţii de calitate. 

 

19.4  Prestatorul poate rezilia Contractul dacă: 

a) Beneficiarul nu plăteşte facturile emise conform Contractului în termen de 30 zile 

de la expirarea perioadei prevăzute la art. 14.3, deşi a fost notificat de către 

Prestator în acest sens; 

b) Beneficiarul a fost declarat insolvent, în stare de faliment, intră în lichidare 

judiciară sau incheie concordate sau convenţii având ca obiect asigurarea plăţii 

datoriilor cu creditorii săi, şi-a suspendat activitatea, este în executare silită ori se 

află în alta procedură similară. 

19.5  Rezilierea se produce prin notificare scrisă, fără intervenţia instanţei de judecată sau altă 

formalitate administrativă. Notificarea de reziliere a Contractului se motivează şi se 

comunică în scris cu cel puţin 10 zile anterior datei de la care rezilierea va produce efecte. 
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19.6  Anterior rezilierii Contractului, Beneficiarul poate suspenda plăţile datorate, după 

notificarea prealabilă a Prestatorului cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor sale 

contractuale. 

19.7  Indiferent de Partea care a notificat rezilierea Contractului, Beneficiarul are obligaţia să 

convoace comisia de recepție, care va efectua recepția cantitativă și calitativă a serviciilor 

prestate până la data rezilierii, într-un termen de maxim 10 zile de la data rezilierii 

Contractului.  

19.8  După rezilierea Contractului la initiaţiva Beneficiarului, acesta este în drept să 

contracteze serviciile cu un terţ, pretenţia pentru despăgubiri implicând atât diferenţa între 

preţul Contractului reziliat şi preţul noului Contract, cât şi despagubiri rezultate din 

neexecutare.  

20.    Cesiune 

20.1  Prestatorul poate cesiona, în conditiile legii, doar drepturile de creanţă născute din 

Contract, cu acordul scris al Beneficiarului, obligaţiile născute ramânând în sarcina 

Părţilor, astfel cum au fost stipulate şi asumate iniţial. 

20.2 În cazul în care, Prestatorul isi cesioneaza drepturile si obligatiile rezultate din Contract, 

cu exceptia cazurilor prevazute la art. 20.1, Beneficiarul va rezilia Contractul. 

 20.3 Atunci cand natura Contractului permite acest lucru si in cazul in care, la momentul 

incheierii Contractului sau la momentul introducerii acestora in Contract, subcontractantii 

si-au exprimat optiunea de a fi platiti direct de catre Beneficiarul, pentru serviciile 

prestate potrivit contractului de subcontractare, se cesioneaza de drept obligatiile de plata 

catre subcontractanti pentru partile din Contract aferente acestora. 

21.     Suficienta pretului contractat 

21.1 Prestatorul a fost indreptatit, inainte de a remite oferta, de a se documenta despre 

corectitudinea si suficienta Documentatiei intocmita de Beneficiar pentru a lua in considerare 

tot ceea ce este necesar pentru a indeplini conditiile cerute prin Contract si pentru a include in 

propunerea sa financiara toate costurile legate de prestarea serviciilor necesare indeplinirii 

Contractului. 

21.2  Deoarece Prestatorul a fost indreptatit sa-si determine pretul ofertei sale pe baza propriilor 

calcule, operatii si estimari, acesta trebuie sa execute, fara costuri suplimentare orice 
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activitate necesara pentru prestarea serviciilor, asa cum au fost acestea definite prin Caietul 

de Sarcini. 

21.3 Toate costurile aferente prestarii serviciilor necesare implementarii Contractului sunt in 

sarcina Prestatorului. 

22.    Forta majora 

22.1 Forţa majoră exonerează Părţile de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 

Contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. Îndeplinirea Contractului va fi 

suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fară a prejudicia drepturile ce li se 

cuveneau Părţilor până la apariţia acesteia. 

22.2   Cazurile de forţă majoră pot fi opuse celeilalte Părţi, numai dacă Partea care le invocă 

comunică, în scris, în termen de maximum 10 zile de la data apariţiei cazului de forţă 

majoră, celeilalte Părţi, situaţia intervenită şi prezintă, în alte 14 zile ulterioare, un 

certificat emis de autorităţile competente, privind realitatea evenimentului invocat, 

precum şi durata sa. 

 22.3  Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a lua orice măsuri care ii stau la 

dispoziţie, în vederea limitării consecinţelor. 

 22.4  În situaţia în care cazul de forţă majoră aparut şi invocat are o durată mai mică de 15 zile, 

termenele de îndeplinire a obligaţiilor Părţii care le-a invocat se prelungesc în mod 

automat cu perioada de timp respectivă. Daca forţa majoră actionează sau se estimează ca 

va acţiona pe o perioadă mai mare de 15 zile, fiecare Parte va avea dreptul sa notifice 

celeilalte Părţi încetarea de plin drept a prezentului Contract fără ca vreuna dintre Părţi sa 

poată pretinde celeilalte daune-interese.  

23.   Solutionarea litigiilor 

Dacă, după 30 zile de la începerea tratativelor prevazute la art. 26, Beneficiarul şi Prestatorul 

nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca, orice 

litigiu decurgând din sau în legatură cu acest Contract, inclusiv referitor la încheierea, 

executarea ori desfiinţarea lui, să se soluţioneze de către instanţa judecătorească competentă 

de la sediul beneficiarului. 

 

24.   Limba care guverneaza Contractul 

24.1   Limba care guverneaza Contractul este limba romana. 
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24.2 Orice alte documente necesare derularii Contractului, care sunt redactate in alta limba, vor 

fi insotite de traducere autorizata, in limba romana. 

 

25.    Comunicari 

25.1 (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului Contract, trebuie sa fie 

transmisa in scris, la adresele din partea introductiva a Contractului. 

(2) Comunicarile dintre Parti se pot face prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia confirmarii 

in scris a primirii comunicarii respective. 

(3) Corespondenta oficiala a Contractului este numai cea care se deruleaza intre 

Responsabilul de derulare Contract al Beneficiarului si Responsabilul din partea 

Prestatorului. 

25.2 Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia confirmarii in 

scris a primirii comunicarii. 

25.3 Comunicarile intre parti se fac in limba romana. 

 

    26.  Concilierea 

Beneficiarul şi Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 

tratative directe, orice neinţelegere sau dispută care se poate ivi între ei, în cadrul sau în 

legatură cu îndeplinirea Contractului. 

 

27.   Legea aplicabila Contractului 

     Contractul va fi interpretat in conformitate cu legea romana.  

 

28.    Dispozitii finale 

Prezentul Contract a fost incheiat la Bucuresti, la data de ..................................., in   doua  

exemplare cu valoare de original, cate unul pentru fiecare parte.  

 

                 BENEFICIAR                                      PRESTATOR 

                    SAPE S.A.                                             
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Anexa nr. 5 b 

 

 

Contract de furnizare .................... 

 

Nr.:___________ 

 

din:___________ 
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FURNIZOR 

 

SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A 

PARTICIPAȚIILOR ÎN ENERGIE S.A. 

 

Bulevardul Lacul Tei nr. 1-3, et. 11, Sector 2, 

Bucuresti, Romania 
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1.Partile contractante 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

S-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse, 

 

intre: 

 

Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. “SAPE S.A.”, societate administrata 

in sistem dualist, cu sediul în Bucureşti, B-dul Lacul Tei, nr. 1-3, et. 11, sector 2, 020371, București, 

etaj 11, telefon: +4021 659 60 38; e-mail: office@sape-energie.ro, CIF: RO33134190, înregistrată la 

Registrul Comerțului cu nr. J40/5394/2014, cont virament: RO76BRDE450SV78736354500 deschis 

la BRD, reprezentată prin Directorat, respectiv ........................ – președinte directorat, 

.............................. – membru directorat, ......................... – membru directorat, denumită în continuare 

„Beneficiar”, pe de o parte, 

  

si 

………………….., cu sediul …………., str. ………………, nr. …......., jud. ….........., inmatriculata 

in Registrul Comertului cu nr. ……………, tel. …………., Fax ………….. cod unic de inregistrare 

…………….., cont ……………………. deschis la ………………. Suc. ……………., reprezentata 

legal prin …………………………….., in calitate de Furnizor, 

 

a intervenit prezentul contract de furnizare, denumit in continuare „Contract”,  

de comun acord, partile consimtind in mod liber si in cunostinta de cauza toate clauzele, natura 

juridica si efectele Contractului, precum si intinderea responsabilitatilor asumate, cunoscând si 

intelegând pe deplin toate aspectele legale, tehnice si comerciale legate de incheierea, executarea si 

incetarea prezentului Contract (inclusiv Anexele acestuia) si obligandu-se reciproc in conditiile si 

termenii de mai jos: 

2. Obiectul si pretul contractului 

2.1 Furnizorul se obliga sa furnizeze ........................................., astfel cum este prevazut in caietul de 

sarcini, document al prezentului contract si in conformitate cu obligatiile asumate. 

2.2 Beneficiarul se obliga sa plateasca Furnizorului pretul convenit pentru indeplinirea contractului. 

2.3 Pretul total convenit pentru indeplinirea Contractului (inclusiv transportul, livrarea, montarea, 

instruirea personalului) intocmit in baza pretului unitar, este de ................. lei, la care se adauga TVA. 



S.A.P.E. S.A. 

Biroul Achiziții 

 

Procedura operațională 

privind activitatea de 

achiziții din cadrul SAPE 

S.A. 

Cod: PO–05 

Ediția 1     Nr. de ex. 1 

Revizia 0   Nr. de ex. 1 

Pagina 4 din 17 

Exemplar nr. 1 

 

4 
 

3. Durata Contractului si durata livrarii 

3.1 Contractul intra in vigoare la data ......................................... si este valabil pe o perioada de ......... 

3.2 Dacă, pe parcursul derularii Contractului, apar situaţii neprevăzute, altele decat forţa majoră, care 

îl impiedică pe Furnizor să respecte durata livrarii produselor şi care exclud culpa sa, acesta trebuie să 

notifice în scris Beneficiarul, în termen de 5 zile de la data la care ia la cunoştință despre posibilitatea 

apariţiei unei întarzieri, comunicând situaţiile aparute şi noile termene la care va putea să-şi 

îndeplinească respectivele obligaţii.  

3.3 Dacă Beneficiarul consideră că aceste situaţii nu afectează interesele sale şi nu conduc la mărirea 

costului Contractului, acesta poate accepta noile termene propuse de către Furnizor. 

3.4 Cu excepţia prevederilor privind forta majoră şi a situaţiei în care Beneficiarul este de acord cu o 

prelungire, orice întârziere în îndeplinirea Contractului dă naștere obligației Furnizorului de a plăti 

daune-interese. 

3.5 Produsele achizitionate in baza prezentului Contract vor fi livrate de catre Furnizor Beneficiarului 

in .................... de zile de la intrarea in vigoare a Contractului si vor fi insotite de certificate de 

calitate, conformitate si garantie, potrivit legislatiei in domeniu. 

3.6 In termen de ............... zile de la livrarea produselor, Furnizorul va instrui personalul cu privire la 

utilizarea produselor.   

4. Definitii 

4.1 In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 

a. Beneficiar şi  Furnizor  - părtile prezentului Contract; 

b. Contract - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două Părţi, cu titlu oneros, 

asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat între SAPE S.A, în calitate de Beneficiar, și 

................................ Furnizor; 

c. Conflict de interese - orice situaţie în care personalul Beneficiarului implicat în desfăşurarea 

procedurii de atribuire sau care poate influenţa rezultatul acesteia are, în mod direct sau indirect, un 

interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care 

compromite imparţialitatea sau independenţa sa în contextul procedurii de atribuire; constituie 

conflict de interese și orice împrejurare care influenţează capacitatea Furnizorului de a exprima o 

opinie profesională obiectivă şi imparţială, sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde 

prioritate intereselor Beneficiarului sau interesului public general al Contractului, orice motiv în 

legătură cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale 

Furnizorului. Aceste restricţii sunt aplicabile oricăror subcontractanţi, salariaţi şi experţi acţionând 

sub autoritatea sau controlul Furnizorului; 

d. Preţul Contractului - pretul platibil Furnizorului de către Beneficiar, în baza Contractului, pentru 

îndeplinirea integrală și corespunzatoare a tuturor obligațiilor sale, asumate prin Contract; 

e.  produse – produsele specificate in prezentul contract, pe care Furnizorul se obliga prin contract sa 

le furnizeze Beneficiarului; 
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f. servicii conexe – servicii conexe furnizarii produselor, respectiv activitati legate de furnizarea 

produselor cum ar fi transportul, asigurarea, asistenta tehnica in perioada de garantie si orice alte 

asemenea obligatii care revin Furnizorului prin contract; 

g. origine – locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci cand prin 

procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majora si esentiala a componentelor rezulta un produs 

nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de baza, prin scop sau prin 

utilitate, de componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi distincta de nationalitatea 

Furnizorului; 

h. subcontractant - orice operator economic care nu este parte a Contractului şi care execută, 

prestează şi/sau furnizează anumite părţi ori elemente ale lucrărilor sau ale construcţiei ori 

îndeplinesc activităţi care fac parte din obiectul Contractului, răspunzând în faţa Furnizorului de 

organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în acest scop; 

i. destinatie finala - locul   unde  Furnizorul are obligatia de a furniza produsele; 

j. termenii comerciali de furnizare vor fi interpretati conform INCOTERMS ultima revizie – 

Camera Internationala de Comert (CIC) de la Paris; 

k. forta majora - eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care face imposibilă 

executarea Contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revoluţii, incendii, 

inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, 

enumerarea fiind exemplificativă. Nu este considerat forţa majoră un eveniment asemenea celor de 

mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare îndeplinirea  

obligaţiilor uneia dintre Părţi; 

l. dobanda penalizatoare = suma de bani reprezentand echivalent al prejudiciului creat pentru 

indeplinirea cu intarziere a unei obligatii contractuale, pe care partea in culpa o va plati conform 

Contractului;  

m.daune – prejudiciu; 

n. daune – interese  - despagubire la care are dreptul o Parte pentru repararea prejudiciului pe care l-a 

suferit prin neexecutarea, executarea cu intarziere sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor 

contractuale de catre cealalta parte; 

o. standarde - standardele, reglementarile tehnice sau orice alte asemenea prevazute in caietul de 

sarcini si in propunerea tehnica; 

p. zi – zi calendaristica; 

q. luna – luna calendaristica; 

r. an – 365 de zile; 

4.2 În prezentul Contract, cu excepţia situaţiilor când contextul cere altfel sau a unei prevederi 

contrare: 

a) cuvintele care indică singularul includ şi pluralul, iar cuvintele care indică pluralul includ şi 

singularul; 

b) cuvintele care indică un gen includ toate genurile. 

 

4.3. Trimiterile la actele normative includ și modificările și completările ulterioare ale acestora, 

precum și orice alte acte normative subsecvente. 
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4.4. În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului Contract este sau devine nulă, invalidă sau 

neexecutabilă conform legii, legalitatea, valabilitatea si posibilitatea de executare a celorlalte 

prevederi din prezentul Contract vor rămâne neafectate, iar Părțile vor depune eforturile necesare 

pentru a realiza acele acte și/sau modificări care ar conduce la același rezultat legal și/sau economic 

care s-a avut în vedere la data încheierii Contractului. 

4.5. Clauzele contractuale susceptibile de mai multe înțelesuri se interpretează coroborat cu toate 

Documentele Contractului și în conformitate cu regulile de interpretare prevăzute de lege.  

5. Documentele contractului 

5.1 (1) Documentele Contractului și parte integrantă din acesta sunt cel puţin următoarele: 

a) caietul de sarcini, inclusiv clarificările şi/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea 

ofertelor ce privesc aspectele tehnice şi financiare; 

b) oferta, respectiv propunerea tehnică şi propunerea financiară, inclusiv clarificările din perioada de 

evaluare; 

e) garanţia de bună execuţie; 

f) angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ, dacă este cazul; 

g) contractele cu subcontractanţii, dacă este cazul; 

h) acordul de asociere, dacă este cazul. 

(2) În cazul în care, pe parcursul executării Contractului, se constată că anumite elemente ale 

propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini, 

prevalează prevederile caietului de sarcini. 

6. Standarde 

6.1 Produsele furnizate în baza Contractului vor respecta standardele menţionate în Caietul de sarcini. 

În caz că nu sunt menţionate anumite standarde, produsele furnizate în baza Contractului vor respecta 

standardele prezentate de către Furnizor în Propunerea tehnică. 

6.2 Orice standarde nespecificate vor fi considerate ca fiind standarde internationale recunoscute si 

agreate de ambele Parti, aplicabile pentru respectivul produs. 

6.3 Cand nu este mentionat niciun standard sau reglementare aplicabila se vor respecta standardele, 

agrementele tehnice nationale sau specificatii tehnice nationale autorizate in tara de origine a 

Beneficiarului. 

 

7. Caracterul confidenţial al Contractului 

7.1 (1) Părţile înţeleg şi convin asupra faptului că prezentul Contract, precum si datele si rezultatele 

obţinute în baza acestuia, comunicate în formă scrisă, prin poştă electronică, prin iniţierea accesului 

la informaţii, cum ar fi cele stocate într-o bază de date, sau orice altă formă intangibilă sau tangibilă, 
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vor fi considerate ca Informaţii Confidenţiale, pe toată durata Contractului si ulterior, pe durata 

nedeterminată. 

(2) Nu sunt considerate confidentiale informatiile care sunt: 

a) deja în posesia Părtilor fără obligaţii de confidenţialitate; 

b) obţinute dintr-o altă sursă decât de la cealalta Parte, fără obligaţie de confidenţialitate;  

c) disponibile public la momentul primirii lor sau care devin publice ulterior, fără nicio culpă a 

celeilalte Părți. 

(3) Caracterul confidențial al Contractului nu aduce atingere dispoziţiilor legale privind liberul acces 

la informaţiile de interes public ori ale altor acte normative care reglementează activitatea 

Beneficiarului, Beneficiarul având obligația de a nu dezvălui informaţiile transmise de Furnizor 

indicate de acesta ca fiind confidenţiale, inclusiv secrete tehnice sau comerciale şi elementele 

confidenţiale ale ofertelor. 

7.2 Furnizorul nu va multiplica, reproduce, dezvălui Informaţii Confidenţiale nici unei persoane, nu 

va permite unei terţe părţi accesul la Informaţiile confidenţiale şi nu va exploata sau utiliza 

Informaţiile confidenţiale în alte scopuri decât cele stabilite prin prezentul Contract, fără a avea 

consimţământul prealabil scris al Beneficiarului. 

7.3 Furnizorul va avea aceeaşi grijă şi discreţie pentru a evita dezvăluirea, publicarea sau răspândirea 

Informaţiilor Confidenţiale puse la dispoziţie de catre cealalta Parte, pe care Furnizorul o arată pentru 

informaţiile similare pe care nu doreşte să le dezvăluie, să le publice sau să le răspândească şi, în 

acelaşi timp, impusă de lege (unde este cazul).  

7.4 (1) Furnizorul poate dezvălui Informaţiile Confidenţiale către: 

a) angajaţii săi, care trebuie să le cunoască pentru executarea Contractului; dezvaluirea oricarei 

informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea Contractului se va face confidenţial si se va 

extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea indeplinirii acestuia; 

b) oricare entitate legala care are dreptul sa le solicite si sa le primească, în măsura în care este 

imperativ cerut de lege; Furnizorul va notifica prompt acest fapt Beneficiarului, înaintea dezvăluirii 

acestora. 

(2) Pentru acoperirea prejudiciului cauzat prin nerespectarea prevederilor prezentului articol, 

Furnizorul va plăti daune-interese. 

 

8. Drepturi de proprietate intelectuală 

8.1 Furnizorul garantează ca nici unul din produsele furnizate nu încalcă drepturile de proprietate 

intelectuală (brevete, mărci, desene şi  modele industriale, drepturi de autor etc.) aparţinând unui terţ.  

8.2. Furnizorul are obligația de a despăgubi Beneficiarul pentru cheltuieli ocazionate de: 
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a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încalcarea unor drepturi de proprietate intelectuală în 

legatură cu furnizarea produselor sau incorporate în acestea;  

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, cu excepția situației în care o astfel de 

încalcare rezultă din respectarea caietului de sarcini. 

8.3. În cazul în care orice produs sau serviciu devine obiect al unei plângeri de încălcare a drepturilor 

de proprietate intelectuală, Furnizorul are opţiunea de a decide una dintre următoarele acţiuni:  

a) să procure pentru Beneficiar dreptul de a continua sa utilizeze respectivul produs sau serviciu;  

b) să modifice sau să înlocuiască respectivul produs sau serviciu, în totalitate sau parţial, astfel încât 

să nu constituie o încalcare a drepturilor de proprietate intelectuală;  

c) să preia produsele sau serviciile obiect al plângerii si să despăgubească Beneficiarul pentru orice 

plaţi efectuate în legatură cu produsele sau serviciile obiect al plângerii de încălcare.  

8.4 Obligaţiile stipulate în sarcina Furnizorului în prezentul articol vor produce efecte şi după data 

încetării Contractului. 

 

9. Subcontractantii 

9.1 Furnizorul declară că nu are subcontractanţi implicaţi în executarea Contractului/ are următorii 

subcontractanţi implicaţi în executarea Contractului, conform ofertei:  

Executantul ..............., care realizează: .................................................pentru suma ............. 

9.2 Contractele încheiate cu subcontractanții trebuie să fie în concordanţă cu oferta. 

9.3 Lista subcontractanţilor, incluzând detaliile de identificare cu privire la aceştia, precum şi 

contractele încheiate cu subcontractanţii în condiţiile menţionate constituie anexă la Contract. 

9.4 Furnizorul este pe deplin răspunzător faţă de Beneficiar de modul în care îndeplineşte Contractul. 

Subcontractanţii sunt pe deplin răspunzători faţă de Furnizor de modul în care îşi îndeplinesc partea 

lor din Contract. Furnizorul este responsabil pentru actele, avariile şi neglijențele subcontractanţilor 

săi şi ale agentilor şi angajaţilor acestora. Aprobarea de către Beneficiar a subcontractării oricărei 

părţi din Contract sau a unui subcontractant, nu scuteşte Furnizorul de nici una dintre obligaţiile sale 

contractuale. 

9.5 (1) Numai în cazul unor motive întemeiate şi argumentate în detaliu şi cu condiţia ca propunerea 

să nu reprezinte o modificare substanţială a Contractului, Furnizorul are dreptul de a solicita 

înlocuirea oricărui subcontractant şi de a propune un nou subcontractant. După analizarea motivelor 

prezentate de către Furnizor şi îndeplinirea condiţiilor menţionate la punctul de mai jos, Beneficiarul 

va comunica decizia sa cu privire la acceptarea sau respingerea noului subcontractant propus de către 

Furnizor, în maxim 10 zile lucrătoare de la primirea solicitarii în acest sens transmisă de către 

Furnizor. 



S.A.P.E. S.A. 

Biroul Achiziții 

 

Procedura operațională 

privind activitatea de 

achiziții din cadrul SAPE 

S.A. 

Cod: PO–05 

Ediția 1     Nr. de ex. 1 

Revizia 0   Nr. de ex. 1 

Pagina 9 din 17 

Exemplar nr. 1 

 

9 
 

(2) Noul subcontractant trebuie să îndeplinească criteriile aplicate subcontractanţilor la calificarea 

Furnizorului. Noul subcontractant trebuie să pună la dispoziţia Beneficiarului certificatele şi alte 

documente necesare pentru verificarea existenţei sau inexistenţei unor situaţii de excludere şi a 

resurselor/capabilităţilor corespunzător părţii lui de implicare în Contract. 

(3) Acceptarea de către Beneficiar a noului subcontractant se poate face numai dacă nu va conduce la 

modificarea condiţiilor tehnice şi financiare prevazute în Contract. 

(4) Acceptarea sau respingerea de către Beneficiar a noului subcontractant propus de către Furnizor 

nu va fi, în nici un caz, motiv de extindere a duratei de execuție a Contractului. 

(5) Furnizorul va prezenta contractul cu noul subcontractant încheiat în condiţiile prevazute în 

prezentul capitol în termen de 10 zile de la încheiere. 

(6) Furnizorul are obligaţia de a nu permite subcontractantului cu care a încheiat contractul de 

subcontractare să încheie la rândul lui contract de subcontractare. 

(7) Orice modificare a contractelor încheiate cu subcontractanţii sau a datelor de identificare ale 

acestora va fi notificată Beneficiarului în termen de 10 zile de la data la care a intervenit. 

(8) Beneficiarul poate efectua plăți directe către subcontractanți corespunzător părţii din Contract 

îndeplinite de către subcontractanţi, dacă acesţia solicită şi dacă şi-au exprimat optiunea în acest sens, 

pentru serviciile şi produsele furnizate potrivit contractului de subcontractare şi a documentelor care 

confirmă îndeplinirea obligaţiilor asumate de către subcontractant. 

(9) Beneficiarul are dreptul de solicita în orice moment pe durata valabilității Contractului informații 

cum ar fi: numele, datele de contact şi reprezentanţii legali, existenţa unor situaţii de excludere,  

resursele/capabilităţile corespunzătoare părţii de implicare în Contractul, cu privire la: 

a) furnizorii implicaţi în contracte de lucrări sau de servicii; 

b) subcontractanţii subcontractanţilor Furnizorului sau subcontractanţii aflaţi pe niveluri subsecvente 

ale lanţului de subcontractare. 

10. Cesiunea 

10.1 Furnizorul  poate cesiona, în conditiile legii, doar drepturile de creanţă născute din Contract, cu 

acordul scris al Beneficiarului, obligaţiile născute ramânând în sarcina Părţilor, astfel cum au fost 

stipulate şi asumate iniţial. 

10.2 În cazul în care Furnizorul îşi cesionează drepturile şi obligaţiile rezultate din Contract, cu 

exceptia cazurilor prevazute la art.10 alin.1, Beneficiarul va  rezilia Contractul.  

11. Limba care guverneaza contractul 

11.1 Limba care guvernează Contractul este limba romana. 

11.2 Orice alte documente necesare derularii Contractului care sunt redactate in alta limba vor fi 

insotite de traducere autorizata, in limba romana. 
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12. Legea aplicabila contractului 

12.1 Contractul va fi interpretat in conformitate cu legea romana. 

13. Comunicari 

13.1 Orice comunicare între Părţi referitoare la îndeplinirea prezentului Contract trebuie să fie 

transmisă în scris, la adresele din partea introductiva a Contractului. 

13.2  Comunicările dintre Părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în 

scris a primirii comunicării respective.  

13.3  Corespondenta oficiala a Contractului este numai cea care se deruleaza intre Responsabilul de 

derulare Contract al Beneficiarului si Responsabilul din partea Furnizorului. 

14. Acte aditionale 

14.1 Părţile au dreptul, pe durata îndeplinirii Contractului, de a conveni modificarea clauzelor 

acestuia, prin act adiţional. 

15. Obligatiile Beneficiarului  

15.1 Beneficiarul are obligatia de a pune la dispozitia Furnizorului orice informatii necesare pentru 

realizarea Contractului, in limita posibilitatilor. Aceste informatii nu pot fi utilizate de Furnizor in 

alte scopuri decat pentru indeplinirea prezentului Contract.  

15.2 Beneficiarul are obligatia sa achite contravaloarea produselor furnizate, la pretul si conform 

conditiilor de plata stabilite in prezentul Contract, dupa receptia acestuia si dupa efectuarea instruirii 

personalului. 

 

16. Obligatiile Furnizorului 

16.1 Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele la standardele, normele si/sau performantele 

prezentate in propunerea tehnica. 

16.2 Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele in termenul prevazut la art. 3.5 din contract, insotit 

de certificate de calitate, conformitate si garantie potrivit legislatiei in domeniu. 

16.3 Furnizorul il va proteja pe Beneficiar impotriva pretentiilor unei terte parti privind incalcarea 

dreptului de proprietate intelectuala sau industriala (brevete, marci inregistrate, nume, etc.) legate de 

echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele 

furnizate in baza prezentului contract ce ar apare in timpul folosirii, totale sau partiale, a produselor. 

Orice reclamatie sau cheltuiala rezultata ca urmare a acestei prevederi va fi in sarcina exclusiva a 

Furnizorului.  

16.4 In sensul art. 16.3 Furnizorul are obligatia de a despagubi Beneficiarul impotriva oricaror 

reclamatii si actiuni in justitie si de a suporta orice daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice 

natura aferente unei asemenea situatii. 

16.5 Furnizorul trebuie să respecte şi să îndeplinească prevederile tuturor legilor şi reglementărilor în 

vigoare în România specifice produselor furnizate in baza prezentului Contract. Furnizorul trebuie să 
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despăgubească Beneficiarul pentru orice plângeri sau proceduri iniţiate de nerespectarea de către 

Furnizor a prevederilor legilor sau reglementărilor în vigoare. 

16.6 Furnizorul se obliga sa asigure  instruirea personalului SAPE S.A., dacă e cazul ( .... persoane), 

in termen de ................... zile de la livrare,  pentru produsele livrate, in vederea calificarii 

personalului pentru utilizarea produselor. Instruirea va include o parte teoretica (prezentarea 

produselor) si o parte practica, dacă e cazul. Atat partea teoretica cat si cea practica se vor desfasura 

la ................... Instruirea se va finaliza prin semnarea unui proces verbal intre parti. 

16.7 În cazul în care Furnizorul este format printr-o asociere, toate persoanele fizice şi juridice 

participante la asociere trebuie să îndeplinească, în comun, prevederile prezentului Contract. 

Compoziţia asocierii şi obligaţiile şi drepturile asociaţilor legate de realizarea Contractului nu pot fi 

modificate pe parcursul executarii acestuia, faţă de cele existente la data semnării Contractului, fără 

consimţământul prealabil al Beneficiarului, exprimat în scris. 

16.8. Furnizorul nu are dreptul de a angaja sau încheia orice alte înţelegeri privind prestarea de 

servicii, direct sau indirect, în scopul îndeplinirii Contractului, cu persoane fizice sau juridice care au 

fost implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor depuse în 

cadrul procedurii de atribuire a Contractului sau angajaţi/foşti angajaţi ai Beneficiarului cu care 

Beneficiarul a încetat relaţiile contractuale ulterior atribuirii Contractului, pe parcursul unei perioade 

de cel puţin 12 luni de la încheierea Contractului, sub sancţiunea rezilierii de drept a Contractului. 

16.9. Furnizorul se obligă să ia toate măsurile pentru respectarea regulilor pentru evitarea conflictului 

de interese și va informa Beneficiarul, în termen de maxim 5 zile de la luarea la cunoştinţă, cu privire 

la orice situaţie care dă naştere sau este posibil să dea naştere unui astfel de conflict. Beneficiarul îşi 

rezervă dreptul de a verifica aceste situaţii şi de a lua măsurile necesare, dacă este cazul. 

16.10 Furnizorul are obligatia de a furniza produsele conform locatiei si adresei mentionate in caietul 

de sarcini, ...................................... 

16.11 Produsele se vor furniza insotite de urmatorul set de documente: 

a) certificat tehnic de calitate emis de Producator; 

b) certificat de garanţie;  

c) declaratie de conformitate;  

d) manual de utilizare in limba romana si engleza. 

 

17. Plati 

17.1 Pentru produsele furnizate si instruirea efectuata (daca este cazul), plata datorata de Beneficiar 

Furnizorului este cea stipulata la art. 2.3 din prezentul Contract. 

17.2 Pretul Contractului prevazut la art. 2.3 se va plati Furnizorului dupa furnizarea produselor si 

instruirea personalului, in baza facturii ce va fi emisa dupa semnarea fara obiectiuni a procesului 



S.A.P.E. S.A. 

Biroul Achiziții 

 

Procedura operațională 

privind activitatea de 

achiziții din cadrul SAPE 

S.A. 

Cod: PO–05 

Ediția 1     Nr. de ex. 1 

Revizia 0   Nr. de ex. 1 

Pagina 12 din 17 

Exemplar nr. 1 

 

12 
 

verbal de receptie cantitativa si calitativa si a procesului verbal incheiat dupa efectuarea instruirii, 

semnat de reprezentantii partilor. 

17.3 Plata facturii se poate face prin transfer bancar in contul Furnizorului, sau prin alte forme de 

plata prevazute in legislatia in vigoare, in termen de maxim 30 zile de la data inregistrarii facturii la 

Beneficiar.  

18.Garantia de buna executie a contractului 

18.1 În termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării Contractului, Furnizorul constituie garanţia de 

bună execuţie a Contractului, printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate 

bancară, pentru valoarea de ................... lei (respectiv ……..% din valoarea contractului fara 

TVA). 

18.2 În cazul în care pe parcursul executării Contractului valoarea acestuia se suplimentează, 

Furnizorul are obligaţia de a completa garanţia de bună execuţie în corelaţie cu noua valoare a 

Contractului. 

18.3 În cazul în care durata executării Contractului se extinde, Furnizorul are obligaţia de a extinde 

durata garanţiei de bună execuţie în corelaţie cu noua durată de execuție a Contactului. 

18.4. Documentul de completare sau de extindere a garanţiei de bună execuţie a Contactului, conform 

alin. 18.2 și 18.3, se depune la Beneficiar, în termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea actului 

adițional de suplimentare a valorii/prelungire a Contractului, sub sancțiunea rezilierii Contractului de 

către Beneficiar.  

18.5 Dacă Furnizorul nu constituie garanția de bună execuție a Contractului, nu o constituie în termen 

sau în condițiile de formă prevăzute în Contract, Beneficiarul poate rezilia Contractul. 

18.6. Perioada de valabilitate a garantiei de bună executie începe de la constituirea ei și trebuie să 

depașească cu 14 zile data expirarii termenului de plată al ultimei facturi din cadrul derulării 

contractului.  

18.7. Garanţia de bună execuţie a Contractului trebuie să fie irevocabilă, iar instrumentul de garantare 

trebuie să prevadă că plata garanţiei de bună execuție se va executa necondiţionat, la prima cerere a 

Beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa Furnizorului. 

18.8. Garanţia de bună execuţie a Contractului se constituie de către Furnizor în scopul asigurării 

Beneficiarului de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a Contractului. 

18.9. Beneficiarul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe 

parcursul îndeplinirii Contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care Furnizorul nu îşi 

îndeplineşte, din culpa sa, obligaţiile asumate prin Contract.  

18.10 Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie Beneficiarul are obligaţia de a 

notifica pretenţia atât Furnizorului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, precizând 
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obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului, dar fără ca 

Furnizorul să poată să facă opoziție la încasarea de catre Beneficiar a garanției. 

18.11 În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, Furnizorul are obligaţia de a 

reîntregi garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat, prevederile alin. 18.4 fiind aplicabile. 

18.12 Beneficiarul are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie în cel mult 14 zile de la 

data expirarii termenului de plată al ultimei facturi din cadrul derulării contractului, dacă nu a ridicat 

până la acea dată pretenţii asupra ei. 

 

19. Ambalare si marcare 

19.1 Produsul va fi ambalat de Furnizor in conformitate cu mijlocul de transport utilizat la furnizare, 

de o maniera care sa asigure corecta manipulare pe intreaga durata a transportului, tranzitului si 

expunerii la temperaturi extreme, la soare si la precipitatii care ar putea sa apara in timpul 

transportului si depozitarii in aer liber astfel incat sa ajunga in buna stare la destinatia finala. 

Ambalajul trebuie sa fereasca produsul si contra socurilor si tuturor solicitarilor extreme la care 

acestea sunt solicitate in timpul manipularilor de descarcare. 

19.2 Calitatea ambalajului nu il exonereaza de raspundere pe Furnizor fata de Beneficiar pentru 

pierderi sau deteriorari de produs suferite pe timpul transportului sau manipularilor. 

19.3 Toate materialele de ambalare a produsului, precum si toate materialele necesare in vederea 

protectiei coletelor (paleti de lemn, foi de protectie, etc.) raman in proprietatea Beneficiarului fara 

plata. 

20. Prestarea serviciilor conexe 

20.1 Furnizorul are dreptul de a-si alege carausul pentru a furniza produsele in conditia de furnizare 

la sediul de unde Beneficiarul va receptiona produsele, fara a modifica pretul Contractului. 

20.2 Pe langa furnizarea efectiva a produsului, Furnizorul are obligatia, fara a modifica pretul 

contractului, de a presta si serviciile conexe furnizarii produselor asa cum prevede Caietul de sarcini 

si Propunerea tehnica. 

21. Receptie, inspectie si teste 

21.1 Beneficiarul verifică corespondenta produselor livrate de catre Furnizor cu prevederile inscrise 

in propunerea tehnica, existenta si corectitudinea datelor din documentele de furnizare. 

21.2 Daca produsele receptionate nu corespund specificatiilor din propunerea tehnica si nu sunt 

identice propunerii tehnice sau prezinta vicii, ca urmare a transportului si manipularilor, Beneficiarul 

are dreptul sa le respinga, iar Furnizorul are obligatia de a le inlocui, fara a modifica pretul 

Contractului.  
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21.3 Produsele ce urmeaza a fi furnizate pentru inlocuire sau completare vor fi supuse unei noi 

receptii. Pentru depasirea termenului de 5 de zile acordat pentru rezolvarea reclamatiilor de mai sus 

furnizorul va plati penalizari ca si pentru depasirea termenului de furnizare, conform art. 24. 

21.4 Furnizarea produselor se considera incheiata la data procesului-verbal de receptie cantitativa si 

calitativa incheiat intre Beneficiar si Furnizor. 

22. Perioada de garantie acordata produselor 

22.1 Furnizorul garanteaza, prin semnarea prezentului Contract ca produsele livrate sunt noi, 

nefolosite si ca nu prezinta defecte provenind din defecte ale materialelor folosite sau dintr-o 

eventuala omisiune a Furnizorului si/sau producatorului, dupa caz.  

22.2 Furnizorul garanteaza ca produsule furnizate in baza prezentului contract, in urma utilizarii 

normale, vor functiona fara defecte si isi vor mentine caracteristicile tehnice din propunerea tehnica, 

document al prezentului contract, pentru o perioada de ………………… de la data Procesului Verbal 

de Receptie cantitativa si calitativa. 

22.3. Serviciile de garanție vor fi acordate începând cu data semnării Procesului Verbal de Recepție, 

iar perioada de garanție contractuală se va calcula începând cu data Procesului Verbal de recepție. 

22.4. Toate cheltuielile legate de rezolvarea reclamatiilor in perioada de garantie, inclusiv costurile 

legate de demontarea si remontarea produselor reclamate, sunt in sarcina exclusiva a furnizorului. 

22.5. Pentru produsele inlocuite integral sau pentru partile inlocuite in perioada de garantie, 

furnizorul va acorda o noua perioada de garantie egala cu aceea prevazuta in art. 22.2. 

22.6. Partile prezentului contract convin ca perioada de garantie se va prelungi automat cu 

perioada/perioadele de timp in care produsul/produsele nu pot fi utilizate datorita unor defectiuni 

aparute in aceasta perioada. Aceasta perioada se va intelege ca fiind perioada de timp scursa intre 

data reclamatiei facuta de Beneficiar si data procesului verbal semnat de reprezentantii partilor cu 

ocazia rezolvarii acestei reclamatii de catre furnizor. 

23. Ajustarea pretului Contractului  

23.1 Preturile unitare, in lei, sunt fixe si nu se ajusteaza pentru intreaga cantitate de produse ce se va 

furniza in baza prezentului contract. 

23.2 Nu se acorda avans.  

24. Daune-interese 

24.1 Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare ori cu întârziere a obligaţiilor asumate, 

Partea în culpă datorează celeilalte Părţi: 

a) pentru nerealizarea din culpă a activităţilor Contractului, la termenele convenite, Furnizorul va 

plăti Beneficiarului daune-interese în cuantum egal cu dobânda datorată pentru neplata la termen a 

obligaţiilor către bugetul de stat, aplicată asupra valorii Contractului, pentru fiecare zi de întârziere 

începand cu ziua urmatoare datei scadenţei obligaţiei. Plata daunelor-interese se va efectua în baza 
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unei facturi emise de catre Beneficiar, pe care Furnizorul o va achita în maxim 30 de zile de la data 

primirii acesteia. 

b) în plus faţă de despăgubirea de la lit.a), în cazul neîndeplinirii obiectului Contractului, Furnizorul 

va plăti Beneficiarului daune-interese a căror cuantum va fi preţul Contractului. 

c) pentru neplata facturilor la termenele convenite prin Contract, Beneficiarul datorează Furnizorului 

dobânda penalizatoare la această sumă, corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata 

la termen a obligaţiilor către bugetul de stat, pentru fiecare zi de intârziere începand cu ziua 

următoare datei scadenţei obligaţiei până în ziua îndeplinirii acesteia (inclusiv). Plata dobânzii 

penalizatoare se va efectua în baza unei facturi distincte emise de catre Furnizor, pe care Furnizorul o 

va achita în maxim 30 de zile de la data primirii acesteia. 

24.2 Pentru compensarea prejudiciului suferit de către Beneficiar ca urmare a îndeplinirii cu 

intârziere sau necorespunzatoare a obligaţiilor asumate de către Furnizorul, Beneficiarul poate rezilia 

Contractul şi solicita plata de alte daune-interese, pentru acoperirea integrală a prejudiciului cauzat.  

24.3 Simpla împlinire a termenelor stabilite prin prezentul Contract pentru executarea obligaţiilor 

oricărei Părţi are valoarea punerii de drept în întarziere a Părţii care nu şi-a executat obligaţia în 

interiorul respectivului termen, fără a fi necesară efectuarea nici unei alte formalităti şi fără emiterea 

unei notificări în acest sens. 

24.4 Perioada de refacere a furnizarii din motive imputabile Furnizorului se consideră întârziere şi se 

penalizează conform prevederilor prezentului articol. 

24.5 În cazul în care Beneficiarul este amendat pentru nerespectarea de către Furnizor a 

reglementărilor legale sau pentru prejudicii aduse mediului ori altor părţi interesate, Furnizorul îl va 

despagubi pe Beneficiar cu valoarea amenzilor. 

25. Distribuirea riscurilor in raport cu tertii 

25.1 Daca, in legatura cu semnarea si executarea prezentului Contract, vor fi formulate impotriva 

Beneficiarului pretentii financiare sub forma de prejudicii, daune-interese si sume accesorii acestora 

de catre institutii sau organisme ale statului, Partile accepta si se obliga sa raspunda solidar, urmand 

ca prejudiciul sa fie distribuit corespunzator gradului de culpabilitate a fiecarei parti. 

25.2 Erorile nedetectate la momentul semnarii Contractului, incluse in oferta prezentata de Furnizor, 

anexa la prezentul Contract, exonereaza raspunderea Beneficiarului.  

26. Încetarea și rezilierea Contractului 

26.1 Contractul încetează la termenul prevazut la art. 3.1, daca Partile nu au convenit prelungirea. 

26.2 (1) Potrivit dreptului comun, Beneficiarul are dreptul să denunțe Contractul cu o notificare 

prealabilă de 30 de zile adresată Furnizorului fără nicio compensaţie. Furnizorul are dreptul de a 

solicita numai plata corespunzatoare pentru partea din Contract îndeplinită până la data denunţării 

unilaterale a Contractului.  
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(2) Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului 

Beneficiarului de a solicita constatarea nulităţii absolute a Contractului, în conformitate cu 

dispoziţiile dreptului comun, acesta are dreptul de a denunţa unilateral Contractul în perioada de 

valabilitate a acestuia într-una din următoarele situaţii: 

a) Furnizorul se afla, la momentul atribuirii Contractului, într-una dintre situaţiile care ar fi 

determinat excluderea sa din procedura de atribuire; 

b) Contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Furnizorului, având în vedere o încălcare gravă a 

obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a 

Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. 

26.3 Beneficiarul poate rezilia Contractul dacă: 

a) Furnizorul nu-şi îndeplineşte oricare din obligaţiile contractuale, deşi a fost notificat de către 

Beneficiar în acest sens; 

b) Furnizorul implică subcontractanţi, furnizori ori producători agreați în executarea Contractului fără 

aprobarea Beneficiarului; 

c) Furnizorul cesionează drepturile şi/sau obligaţiile ce derivă din prezentul Contract, fără aprobarea 

Beneficiarului; 

d) Furnizorul a fost declarat insolvent, în stare de faliment, intră în lichidare judiciară sau încheie 

concordate sau convenţii având ca obiect asigurarea plăţii datoriilor cu creditorii săi, si-a 

suspendat activitatea, este în executare silită ori se afla în altă procedura similară;  

e) exista o hotarâre judecatorească definitivă împotriva Prestatorului ca urmare a conduitei sale 

profesionale care afectează grav îndeplinirea Contractului; 

f) există orice altă hotarâre legală care poate împiedică îndeplinirea Contractului; 

g) Furnizorul nu mai deţine autorizaţiile/certificările şi alte asemenea, necesare realizării obiectului 

Contractului 

26.4 Furnizorul poate rezilia Contractul dacă: 

a) Beneficiarul nu plăteşte facturile emise conform Contractului în termen de 30 zile de la expirarea 

perioadei prevăzute la art. 17 deşi a fost notificat de Prestator în acest sens; 

b) Beneficiarul a fost declarat insolvent, în stare de faliment, intră în lichidare judiciară sau incheie 

concordate sau convenţii având ca obiect asigurarea plăţii datoriilor cu creditorii săi, şi-a suspendat 

activitatea, este în executare silită ori se află în alta procedură similară. 

26.5 Rezilierea se produce prin notificare scrisă, fără intervenţia instanţei de judecată sau altă 

formalitate administrativă. Notificarea de reziliere a Contractului se motivează şi se comunică în scris 

cu cel puţin 10 zile anterior datei de la care rezilierea va produce efecte. 

26.6 Anterior rezilierii Contractului, Beneficiarul poate suspenda plăţile datorate, după notificarea   

prealabilă a Beneficiarului cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor sale contractuale. 

26.7 Indiferent de Partea care a notificat rezilierea Contractului, Beneficiarul are obligaţia să 

convoace comisia de recepție, care va efectua recepția cantitativă și calitativă până la data rezilierii. 

Intr-un termen de maxim 10 zile de la data rezilierii Contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia 
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executarii contractului după care va stabili dacă sunt sume de plată în conformitate cu prevederile 

Contractului şi care este cuantumul acestora. 

26.8 Dupa rezilierea Contractului la initiaţiva Beneficiarului, acesta este în drept să contracteze 

serviciile cu un terţ, pretenţia pentru despăgubiri fata de furnizorul initial implicând atât diferenţa 

între preţul Contractului reziliat şi preţul noului Contract, cât şi despagubiri rezultate din neexecutare. 

27. Forta majora 

27.1 Forţa majoră exonerează Părţile de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul Contract, pe 

toată perioada în care aceasta acţionează. Îndeplinirea Contractului va fi suspendată în perioada de 

acţiune a forţei majore, dar fară a prejudicia drepturile ce li se cuveneau Părţilor până la apariţia 

acesteia. 

27.2 Cazurile de forţă majoră pot fi opuse celeilalte Părţi, numai dacă Partea care le invocă comunică, 

în scris, în termen de maximum 10 zile de la data apariţiei cazului de forţă majoră, celeilalte Părţi, 

situaţia intervenită şi prezintă, în alte 14 zile ulterioare, un certificat emis de autorităţile competente, 

privind realitatea evenimentului invocat, precum şi durata sa. 

27.3 Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a lua orice măsuri care ii stau la dispoziţie, în 

vederea limitării consecinţelor. 

27.4 În situaţia în care cazul de forţă majoră aparut şi invocat are o durată mai mică de 30 zile, 

termenele de îndeplinire a obligaţiilor Părţii care le-a invocat se prelungesc în mod automat cu 

perioada de timp respectivă. Daca forţa majoră actionează sau se estimează ca va acţiona pe o 

perioadă mai mare de 30 zile, fiecare Parte va avea dreptul sa notifice celeilalte Părţi încetarea de plin 

drept a prezentului Contract fără ca vreuna dintre Părţi sa poată pretinde celeilalte daune-interese. 

28. Concilierea 

Beneficiarul si Furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative 

directe, orice neinţelegere sau dispută care se poate ivi între ei, în cadrul sau în legatură cu 

îndeplinirea Contractului. 

29. Solutionarea litigiilor 

Dacă după 30 zile de la începerea acestor tratative prevazute la clauza 28 Beneficiarul şi Furnizorul 

nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca orice litigiu 

decurgand din sau in legatura cu acest Contract, inclusiv referitor la incheierea, executarea ori 

desfiintarea lui, sa fie solutionat de catre instanta judecatoreasca competenta de la sediul 

Beneficiarului. 

30. Dispozitii finale 

Prezentul contract a fost incheiat la Bucuresti, la data de ..................., in 2 (doua) exemplare  

originale, unul pentru Beneficiar si unul pentru Furnizor. 

                             BENEFICIAR                                                FURNIZOR 

                               SAPE S.A.                             
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                                                                                                                                       Anexa nr. 6 

Formularul nr. 1 

     Ofertant/ Ofertant asociat/ Subcontractant  

    …………………… 

    (denumirea/numele) 

               

DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN SITUAȚIA DE CONFLICT DE 

INTERESE 

 

Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului 

economic) în calitate de ofertant/ ofertant asociat/ subcontractant, declar pe propria răspundere, sub 

sancţiunea excluderii din procedura de ……………. (tipul procedurii) având ca obiect 

…………………. (denumirea procedurii) şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, 

că nu ma încadrez în niciuna dintre situaţiile potenţial generatoare de conflict de interese.   

Reprezintă situaţii potenţial generatoare de conflict de interese orice situaţii care ar putea 

duce la apariţia unui conflict de interese, următoarele, reglementate cu titlu exemplificativ: 

    a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a 

persoanelor care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre 

ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care fac parte din 

consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi 

ori subcontractanţi propuşi; 

    b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei 

persoane care este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac 

parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre 

ofertanţi/candidaţi ori subcontractanţi propuşi; 

    c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei 

persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informaţii concrete 

că poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se 

află într-o altă situaţie de natură să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe parcursul 

procesului de evaluare; 

    d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/subcontractantul propus are drept 

membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau are 

acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea 

inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul 

beneficiarului; 
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    e) situaţia în care ofertantul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru 

executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv 

ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul societății 

beneficiarului. 

Prin acţionar sau asociat semnificativ se înţelege persoana care exercită drepturi aferente 

unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau îi conferă deţinătorului 

cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 

înţeleg că Beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice 

documente doveditoare de care dispun. 

 

 

 

    Data completării …..................(ziua, luna anul). 

                             

 

Ofertant/ Ofertant asociat/ Subcontractant, 

…............. …………………(numele ofertantului/ ofertantului asociat/ subcontractantului) 

………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura) 
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Formularul nr. 2 

    Ofertant/ Ofertant asociat/ Subcontractant 

    ………………………….. 

       (denumirea/numele) 

DECLARAŢIE 

REFERITOARE LA NEÎNCADRAREA ÎN UNELE SITUAŢII  

DE EXCLUDERE A OFERTANȚILOR/ OFERTANȚILOR ASOCIAȚI/ 

SUBCONTRACTANȚILOR  

 

     Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea 

ofertantului), în calitate de ofertant/ ofertant asociat/ subcontractant, la procedura ……………….. 

(tipul procedurii) pentru atribuirea contractului de achiziţie având ca obiect ....................... 

(denumirea serviciului), la data de ................ (zi/luna/an), organizată de ............ (denumirea 

Beneficiarului), declar pe propria răspundere că: 

A) Participare la o organizație criminală 

Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, 

de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de 

control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă 

pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în 

urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în 

condamnare?  

❍Da 

❍Nu 

B) Corupție 

Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, 

de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de 

control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o 

hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care 

continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare? Astfel cum 

este definită la articolul 3 din Convenția privind lupta împotriva  corupției care implică funcționari 

ai Comunităților Europene sau funcționari ai statelor membre ale Uniunii Europene, JO C 195, 

25.6.1997, p. 1, și la articolul 2 alineatul (1) din Decizia-cadru 2003/568/JAI a Consiliului din 22 

iulie 2003 privind combaterea corupției în sectorul privat (JO L 192, 31.7.2003, p. 54). Acest motiv 

de excludere se referă, de asemenea, la corupție, astfel cum este definită în dreptul național al 

beneficiarului sau al operatorului economic. 

❍Da 

❍Nu 
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C) Fraude 

Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, 

de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de 

control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o 

hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care 

continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare? În sensul 

articolului 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene (JO 

C 316, 27.11.1995, p. 48). 

❍Da 

❍Nu 

D) Infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste 

Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, 

de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de 

control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni 

legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată 

cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în 

mod direct în condamnare? Astfel cum sunt definite la articolele 1 și 3 din Decizia-cadru a 

Consiliului din 13 iunie 2002 privind combaterea terorismului (JO L 164, 22.6.2002, p. 3). Acest 

motiv de excludere include, de asemenea, instigare, complicitate sau tentativă de a săvârși o 

infracțiune, în sensul articolului 4 din respectiva decizie-cadru. 

❍Da 

❍Nu 

E) Spălare de bani sau finanțarea terorismului 

Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, 

de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de 

control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru spălare de bani sau finanțarea 

terorismului pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult 

cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct 

în condamnare? Astfel cum sunt definite la articolul 1 din Directiva 2005/60/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în 

scopul spălării banilor și finanțării terorismului (JO L 309, 25.11.2005, p. 15). 

❍Da 

❍Nu 

F) Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane 

Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, 

de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de 

control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă 

pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare 

pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere 

prevăzută în mod direct în condamnare? Astfel cum sunt definite la articolul 2 din Directiva 
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2011/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2011 privind prevenirea și 

combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia, precum și de înlocuire a 

Deciziei-cadru 2002/629/JAI a Consiliului (JO L 101, 15.4.2011, p. 1).  

❍Da 

❍Nu 

G) Plata impozitelor 

Operatorul economic și-a încălcat obligațiile cu privire la plata impozitelor, atât în țara în care este 

stabilit, cât și în statul membru al beneficiarului, în cazul în care este diferit de țara de stabilire? 

❍Da 

❍Nu 

H) Plata asigurărilor sociale 

Operatorul economic și-a încălcat obligațiile cu privire la plata contribuțiilor la asigurările sociale, 

atât în țara în care este stabilit, cât și în statul membru al beneficiarului în cazul în care este diferit 

de țara de stabilire? 

❍Da 

❍Nu 

I) Încălcarea obligațiilor în domeniul legislației de mediu 

În măsura cunoștințelor sale, operatorul economic și-a încălcat obligațiile în domeniul legislației 

mediului/în domeniul legislației sociale/ domeniul legislației muncii?  

❍Da 

❍Nu 

J) Falimentul 

Operatorul economic este în stare de faliment/insolvență/lichidare/ concordat preventiv/ situații 

similare, în temeiul legislației naționale? 

❍Da 

❍Nu 

I) Active administrate de lichidator 

Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță? 

❍Da 

❍Nu 

J) Activitățile economice sunt suspendate 

Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate? 

❍Da 

❍Nu 

K) Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței 

Operatorul economic a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea 

concurenței? 

❍Da 

❍Nu 
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L) Vinovat de comiterea unei abateri profesionale grave 

Operatorul economic se face vinovat de o abatere profesională gravă? Dacă este cazul, a se vedea 

definițiile din legislația națională, din anunțul relevant sau din documentele de atribuire. 

❍Da 

❍Nu 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 

înţeleg că Beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice 

documente doveditoare de care dispun. 

 

 

Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 

încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

       Data completării …..................(ziua, luna anul). 

Ofertant/ Ofertant asociat/ Subcontractant, 

…............. …………………(numele ofertantului/ ofertantului asociat/ subcontractantului) 

………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura) 
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Formularul nr. 3   

Ofertant/ Ofertant asociat/ Subcontractant 

           (denumirea/numele) 

………………………….. 

 

Declarația privind situaţia economică şi financiară 

 

Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea ofertantului), în 

calitate de ofertant/ ofertant asociat/ subcontractant, la procedura ………………..(tipul procedurii  

pentru atribuirea contractului de achiziţie având ca obiect ....................... (denumirea serviciului), la 

data de ................ (zi/luna/an), organizată de ............ (denumirea Beneficiarului), declar pe propria 

răspundere că cifra totală de afaceri şi/sau cifra de afaceri din domeniul de activitate care face 

obiectul contractului, pentru cel mult ultimele trei exerciţii financiare disponibile, în funcţie de data 

înfiinţării sau începerii activităţii, este/sunt: 

 

Nr. 

crt 

Anul Cifra de afaceri anuală 

la 31 decembrie 

(mii lei) 

Cifra de afaceri anuală 

la 31 decembrie 

(echivalent euro) 

1.    

2.    

3.    

 Media anuală:   

 

 

Data completării …..................(ziua, luna anul). 

Ofertant/ Ofertant asociat/ Subcontractant, 

…............. …………………(numele ofertantului/ ofertantului asociat/ subcontractantului) 

………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura) 
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Formularul nr. 4   

Ofertant/ Ofertant asociat/ Subcontractant 

           (denumirea/numele) 

………………………….. 

 

 

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LIVRĂRI DE PRODUSE/PRESTĂRI 

SERVICII  ÎN ULTIMII 3 ANI 

 

 Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................................(denumirea/numele si 

sediul/adresa operatorului economic) declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei 

de fals în acte publice, ca datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 

 Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 

înteleg că beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, 

situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării 

datelor din prezenta declaraţie. 

 Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte 

persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai 

........................................................................... (denumirea si adresa Beneficiarului)     cu privire la 

orice aspect tehnic si financiar in legatură cu activitatea noastră. 

 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de 

………………………………………………………(se precizează data expirării perioadei de 

valabilitate a ofertei) 

                                                                      Operator economic,             

              

    ………… ………………. 

             (semnatura autorizată ) 
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                                                              Operator economic,              

                 

………… ………………. 

(semnatura autorizată ) 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

Crt. 

 

 

 

 

Obiectul 

contractul

ui 

 

 

Denumirea/nume

le 

beneficiarului/cli

entului 

Adresa 

 

Calitatea 

furnizorulu

i/ 

prestatorul

ui 

 

Preţul 

total al 

contractul

ui  

 

Procent  

îndeplinit de 

furnizor/prestator 

% 

 

Cantitat

ea 

(U.M.) 

 

Perioada 

de 

derulare 

0 1 3 4 5 6 7 8 

 

1 

 

       

 

2 
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Formularul nr. 5   

Ofertant/ Ofertant asociat/ Subcontractant 

           (denumirea/numele) 

………………………….. 

 

 

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE 

  ÎN ULTIMII 5 ANI 

 

 Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................................(denumirea/numele si 

sediul/adresa operatorului economic) declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei 

de fals în acte publice, ca datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 

 Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 

înteleg că beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, 

situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării 

datelor din prezenta declaraţie. 

 Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte 

persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai 

........................................................................... (denumirea și adresa Beneficiarului)     cu privire la 

orice aspect tehnic și financiar în legatură cu activitatea noastră. 

 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de 

………………………………………………………(se precizează data expirării perioadei de 

valabilitate a ofertei) 

                                                                      Operator economic,             

              

    ………… ………………. 

             (semnatura autorizată ) 
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                                                             Operator economic,              

                 

………… ………………. 

             (semnatura autorizată ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

Crt. 

 

 

 

 

Obiectul 

contractul

ui 

 

 

Denumirea/nu

mele 

beneficiarului 

Adresa 

 

Calitatea 

executantulu

i 

 

Preţul 

total al 

contractul

ui  

 

Procent  

îndeplinit de 

executant 

% 

 

Cantitat

ea 

(U.M.) 

 

Perioada 

de 

derulare 

0 1 3 4 5 6 7 8 

 

1 

 

       

 

2 
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Formularul nr. 6 

 

PERSONAL RESPONSABIL PENTRU ÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI 

(se va urmări corespondenţa cu CV-urile ataşate) 

 

Nr. 

crt.  

Post / 

Nume și 

prenume  

An 

definitivare 

în profesie 

– dacă este 

cazul  

Ani de 

experiență 

relevantă 

solicitată 

Expertiză Timp 

alocat 

(ore/lună) 

– dacă 

este cazul 

Tarif  

orar– 

dacă 

este 

cazul 

În 

domeniu  

(Nr. ani)  

Documente 

justificative 

(contracte / 

recomandări din 

partea clienților 

etc.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1. 

       

 

2. 

       

 

3. 

       

 

4. 

… 

       

 

Notă:  

În cazul în care ofertantul are mai mulţi specialişti pentru un post, în tabel se va trece numai 

specialistul pe care ofertantul/liderul de asociaţie doreşte să fie luat în calcul la calificare. 

  Data completării …..................(ziua, luna anul). 

Ofertant/ Ofertant asociat/ Subcontractant, 

…............. …………………(numele ofertantului/ ofertantului asociat/ subcontractantului) 

………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura) 
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Formularul nr. 7 

.............................................. 

(denumirea/numele ofertant) 

 

FORMULAR DE PROPUNERE FINANCIARĂ 

Către .................................................................................................... 

  (denumirea Beneficiarului şi adresa completă) 

1. Examinând Documentația de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ...... 

(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în 

Documentația de atribuire mai sus menționată, să prestăm ...................... (denumirea serviciului) 

pentru suma de .................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) plătibilă 

după recepţia serviciilor/produselor/lucrărilor, la care se adaugă TVA în valoare de 

.............................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei). 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile/să 

livrăm produsele/să executăm lucrările din anexă, în graficul de timp solicitat de Beneficiar (se va 

indica anexa la formular). 

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 

................................................................... zile (durata în litere şi cifre) 

respectiv până la data de ....................... (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi 

poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie/acordului cadru aceasta ofertă, împreună 

cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind 

câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 

5. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită. 

Data _____/_____/_____ 

..............................................................................., 

(nume, prenume şi semnătură),  

L.S. 

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 

....................................... (denumirea/numele ofertantului) 
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Anexă - Centralizator de preţuri  

.......................................................... 

(denumirea/numele ofertant) 

CENTRALIZATOR DE PREŢURI 

 

Nr.  

crt. 

Activitatea 

(faza) 

Preţul  

 (fără TVA) 

  (moneda) 

0  2 

1   

2   

3   

 TOTAL  

 

TOTAL(moneda): ........ % asociati        (moneda): 

........ % subcontractanti     (moneda): 

 

............................................. 

(semnătura autorizată) 

L.S. 
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 Anexa nr. 7 

SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A PRTICIPAȚIILOR ÎN ENERGIE S.A. 

 Nr. ……./………. 

 

 

Document constatator nr.____emis în data_______________ 

referitor la îndeplinirea obligaţiilor contractuale 

□primar  □final 

  

1. Contractant (adresă, tel/fax, cod fiscal, număr înmatriculare Oficiul Registrului 

Comerţului): _______________________________________________________  

 

2. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:  

□ contractant     □ contractant asociat 

 

3. Procedura de achiziţie/data organizării: _____________________ 

4. Refuzul ofertantului câştigător de a semna contractul: 

□ Da      □Nu 

Dacă DA, 

Informaţii privind : 

- data la care ar fi trebuit încheiat contractului_______________________________ 

- motivul refuzului semnării contractului ___________________________________ 

5. Numărul, data şi obiectul contractului: ______________________ 

6. Informaţii1 privind data: 

- terminării furnizării produselor:_______________________ 

                                                           
1 valabil pentru documentul constatator primar 
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- terminării prestării serviciilor altele decât serviciile de proiectare:______________ 

- terminării prestării serviciilor de proiectare:__________________ 

- încheierii procesului verbal de recepţie:_____________________ 

7. Informaţii2 privind data: 

- expirării perioadei de garanţie a produselor:__________________ 

- încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor proiectate:___________ 

- încheierii procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor întocmit la expirarea perioadei de 

garanţie a lucrărilor în cauză: 

8. Contractul a fost îndeplinit în mod corespunzător 

□ Da      □Nu 

Dacă NU,  

 

Motivaţie/motivaţii :  

a) abateri de la calitatea produselor/serviciilor/lucrărilor contractate: 

________________________________________________________ 

b) nerespectarea termenelor contractuale de livrare produse/prestare servicii/executare lucrări: 

din culpă _____________________________________ 

c) abateri de la respectarea normelor de securitate şi sănătatea muncii, PSI, legislaţia de 

protecţia mediului: _________________________________ 

d) altele___________________________________________ 

e) eventuale litigii şi modul lor de soluţionare____________________________ 

f) rezilierea contractului : □ Da     □ Nu 

 

9. Prejudicii care au fost sau care ar fi putut fi aduse beneficiarului pe perioada 

derulării contractului (daca este posibil cuantificarea valorică a 

acestora)_______________________________________________________________ 

 

Prezentul document constatator s-a eliberat în 3 (trei) exemplare în conformitate cu 

prevederile Procedurii interne nr ................/.................... 

  

                                                           
2 valabil pentru documentul constatator final 
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                 DIRECTORAT SAPE S.A. 

                                                                  Președinte Directorat 

     ……………………….. 

 

 

                             Membru Directorat                                              Membru Directorat 

                             ……………………                                                 ……………………...  

 

 

 

 

 

 

 

Notă :  

documentul constatator primar se emite la recepţia/recepţia preliminară  

documentul constatator final se emite la recepţia finală 
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Anexa nr. 8 

 

 

 

Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează  

 în format electronic prin e-mail  

ediţia sau revizia din cadrul ediţiei procedurii 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Scopul 

Difuzării 

Nr

. 

Ex

. 

 

e.o. 

 

Funcţia 
Nume și 

prenume 

Data 

confirmării 

primirii 

 

Semnătura 

1. 

Elaborare 

PO/ 

Aplicare 

1 
Biroul Achiziții 

 

Economist 

principal 

Gabriela 

Iurcu 
  

2. 

Aplicare 

PO/ 

Coordonare 

1 
Biroul Achiziții 

 
Șef Birou 

Natalia 

Topalov 
  

3. 

Aplicare 

PO/ 

Coordonare 

1 

Directia 

Economica si 

Strategie 

Financiara 

Director 
Carmen 

Peptea 
  

4. 

Aplicare 

PO/ 

 

1 

Direcția 

Postprivatizare și 

Administrare 

Participații 

Director 
Diana 

Neacșu 
  

5.  

Aplicare 

PO/ 

 

1 Serviciul Juridic Șef Serviciu 
Adrian 

Casandroiu 
  

6.  

Aplicare 

PO/ 

 

1 
Biroul Resurse 

Umane 

Specialist  

Resurse 

Umane/Asis

tent 

Directorat 

Cristina 

Ghica 

Anita Miță 

  

7.  

Aplicare 

PO/ 

 

1 
Compartiment 

CFG 

Economist 

Principal 

Ioana 

Arghir 
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8. 

Aplicare 

PO/ 1 Audit Public Intern Șef Birou 
Ovidiu 

Andreescu 
  

9. 

Aplicare 

PO/ 1 Expert IT 

Administrat

or rețele 

calculatoare 

Mircea 

Ciobănescu 
  

10. 

Aplicare 

PO/ 1 
Birou 

Administrativ 
Arhivar 

Oana 

Stănescu 
  

11. 

Aplicare 

PO/ 

1 Compartiment 

Control Intern 

Managerial 

Economist 

Principal 

Iuliana 

Radu 
  

 


