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Capitolul 1.Dispozitii generale
Art.1. Obiect, scop si principii
(1) Prezentele Norme procedurale interne, denumite in continuare "Norme", reglementeaza cadrul
organizatoric si metodologia de desfasurare a procedurii de atribuire a contractelor de achizitie de
produse, servicii si lucrari ce urmeaza a fi incheiate de Societatea CONPET SA, denumita in
continuare "CONPET".
(2) Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achizitie sunt:
a) nediscriminarea;
b) tratamentul egal;
c) recunoasterea reciproca;
d) transparenta;
e) proportionalitatea;.
f) asumarea raspunderii.
(3) Pentru asigurarea transparentei si opozabilitatii informatiilor, CONPET publica prezentele
Norme pe pagina oficiala de Internet a CONPET (www.CONPET.ro).

.~

ArL 2. Definitii
In sensul prezentelor Norme, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) acceptarea ofertei cistigatoare - actul juridic prin care CONPET isi manifesta acordul de a se
angaja juridic in contractul de achizitie ce va fi incheiat cu ofertantul a carui oferta a fost
desemnata câstigatoare;
b) achizitie- achizitia de lucrari, de bunuri/produse sau de servicii prin intermediul unui contract de
achizitie de catre CONPET de la operatori economici desemnati de catre aceasta;
c)acord-cadru - intelegerea scrisa Întervenita intre CONPET si unul sau mai multi operatori
economici, al carei scop este stabilirea elementelor/conditiilor esentiale care vor guverna
contractele de achizitie ce urmeaza a fi atribuite intr.o perioada data, in mod special in ceea ce
priveste pretul si, dupa caz, cantitatile avute in vedere;
d) candidat - orice operator economic care a depus o solicitare de participare in cadrul unei
proceduri de licitatie restransa, negociere competitiva, dialog competitiv sau a fost invitat sa
participe la o procedura de negociere fara publicare prealabila.
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e) candidatura - documentele prin care un candidat isi demonstreaza situatia personala,
capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, situatia economica si financiara, capacitatea
tehnica si profesionala, in vederea obtinerii invitatiei de participare pentru depunerea ulterioara a
ofertei, in cazul aplicarii unei proceduri dialog competitiv;
f) contract de achizitie - contractul cu titlu oneros, incheiat in scris intre CONPET, pe de o
parte, si unul sau mai multi operatori economici, pe de alta parte, având ca obiect executia de
lucrari (antrepriza), furnizarea de produse sau prestarea de servicii, in sensul prezentelor Norme;
g) contract de lucrari (antrepriza)- contractul de achizitie care are ca obiect: fie exclusiv
executia, fie atât proiectarea, cât si executia de lucrari; fie realizarea, prin orice mijloace, a unei
constructii care corespunde cerintelor stabilite de achizitor;
h) contract de produse - contractul de achizitie care are ca obiect achizitia de produse prin
cumparare, inclusiv cu plata in rate, inchiriere, leasing cu sau fara optiune de cumparare ori prin
orice alte modalitati contractuale in temeiul carora CONPET beneficiaza de aceste produse,
indiferent daca dobândeste sau nu proprietatea asupra acestora; contractul de furnizare de
produse poate include, cu titlu accesoriu, lucrari ori operatiuni de amplasare si de instalare;
i) contract de servicii - contractul de achizitie care are ca obiect prestarea de servicii, altele
decât cele care fac obiectul unui contract de lucrari potrivit lit. g);
j) contractant - ofertantul care a devenit parte intr-un contract de achizitie, in conditiile
prezentelor Norme;
k) cerinte de etichetare-cerintele care trebuie sa fie indeplinite de lucrari, produse, servicii
pentru a obtine o anumita eticheta;
1) CPV - nomenclatorul de referinta in domeniul achizitiilor publice, adoptat prin Regulamentul
(CE) nr. 2.195/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind
Vocabularul comun privind achizitiile publice (CPV);
m) document al achizitiei - anuntul de participare, documentatia de atribuire, precum si orice
document suplimentar emis de CONPET sau la care aceasta face trimitere pentru a descrie ori
stabili elemente ale achizitiei sau ale procedurii de atribuire;
n) documentatia de atribuire - documentul achizitiei care cuprinde cerintele, criteriile, regulile si
alte informatii necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completa, corecta si
explicita cu privire la cerinte sau elemente ale achizitiei, obiectul contractului si modul de
desfasurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificatiile tehnice ori documentul descriptiv,
conditiile contractuale propuse, formatele de prezentare a documentelor de catre
candidati/ofertanti, informatiile privind obligatiile generale aplicabile;
o) eticheta - orice document, certificat sau atestare care confirma ca lucrari, produse, servicii,
procese sau proceduri indeplinesc anumite cerinte;
p) evaluare tehnica europeana - evaluarea documentata a performantelor unui produs pentru
constructii, in ceea ce priveste caracteristicile esentiale ale acestuia, in conformitate cu respectivul
document de evaluare european, astfel cum este definit in art. 2 pct. 12 din Regulamentul (UE) nr.
305/2011 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor conditii
armonizate pentru comercializarea produselor pentru constructii si de abrogare a Directivei
89/106/CEE a Consiliului;
q) fisa de date - document al documentatiei de atribuire ce cuprinde informatii generale privind
CONPET, in special cu privire la adresa - inclusiv telefon, fax, e-mail, persoane de contact,
mijloace de comunicare, formalitati care trebuie indeplinite in legatura cu participarea la procedura
de atribuire, toate cerintele minime de calificare, precum si toate documentele care urmeaza sa fie
prezentate de ofertanti pentru dovedirea indeplinirii criteriilor de calificare, instructiuni privind modul
de elaborare si de prezentare a propunerii tehnice si financiare, informatii privind criteriul de
atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câstigatoare, instructiuni privind caile de atac, alte
informatii prevazute de prezentele Norme;
r) garantia de participare - garantia care se constituie de catre ofertant, in conditiile prezentelor
Norme, in scopul de a proteja CONPET fata de riscul unui eventual comportament
necorespunzator al acestuia pe intreaga perioada a procedurii de atribuire pana la incheierea
contractului de achizitie si constituirea garantiei de buna executie a contractului de achizitie;
s) garantia de buna executie a contractului de achizitie - garantia care se constituie de catre
contractant in scopul asigurarii CONPET de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada
prevazuta de contractul de achizitie;
t) lot - fiecare parte din obiectul contractului de achizitie, obiect care este divizat pentru a adapta
dimensiunea obiectului contractelor individuale rezultate astfel incât sa corespunda mai bine
nevoilor CONPET, precum si capacitatii intreprinderilor mici si mijlocii, sau pe baze calitative, in
conformitate cu diferitele meserii si specializari implicate, pentru a adapta continutul contractelor
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individuale mai indeaproape la sectoarele specializate ale IMM-urilor sau in conformitate cu
diferitele faze ulterioare ale proiectului;
u) ofertant - oricare operator economic care a depus oferta in cadrul unei proceduri de atribuire;
v) oferta - actul juridic prin care operatorul economic isi manifesta vointa de a se angaja din
punct de vedere juridic intr-un contract de achizitie. Oferta cuprinde propunerea financiara,
propunerea tehnica si alte documente stabilite prin documentatia de atribuire.
w) oferta alternativa - oferta care respecta cerintele minime si eventualele cerinte specifice
prevazute in documentele achizitiei, dar care propune o solutie diferita intr-o masura mai mare sau
mai mica;
x) operator economic - orice persoana fizica sau juridica, de drept public ori de drept privat, sau
grup ori asociere de astfel de persoane, care ofera in mod licit pe piata executarea de lucrari si/sau
a unei constructii, furnizarea de produse ori prestarea de servicii, inclusiv orice asociere temporara
formata intre doua ori mai multe dintre aceste entitati;
y) persoane cu functii de decizie-conducerea
CONPET, membrii organelor decizionale ale
CONPET ce au legatura cu procedura de atribuire, precum si orice alte persoane din cadrul
CONPET ce pot influenta continutul documentelor achizitiei si/sau desfasurarea procedurii de
atribuire;
z) prag valoric- reper pentru luarea deciziei privind alegerea procedurii de achizitie si a deciziei
de incadrare a unei modificari a contractului de achizitie ca fiind substantiala sau nesubstantiala.
aa) procedura de atribuire - etapele ce trebuie parcurse de CONPET si de catre ofertanti pentru
ca acordul partilor privind angajarea in contractul de achizitie sa fie considerat valabil.
bb) propunere financiara - parte a ofertei ce cuprinde informatiile cu privire la preturi, tarife, alte
conditii financiare si comerciale / contractuale corespunzatoare satisfacerii cerintelor solicitate prin
documentatia de atribuire;
cc) propunere tehnica - parte a ofertei elaborata pe baza cerintelor din caietul de sarcini;
dd) produse similare- acele produse care indeplinesc in mod cumulativ urmatoarele conditii:
./
sunt destinate unor utilizari identice sau similare;
./
fac parte din gama normala de produse care sunt furnizate/comercializate de catre operatori
economici cu activitate constanta in sectorul respectiv.
ee) referinta tehnica - orice specificatie elaborata de organismele europene de standardizare,
alta decât standardele europene sau alte organizatii care au activitati de standardizare la care
România este parte, in conformitate cu proceduri adaptate in functie de evolutia cerintelor pietei;
ff) "scris(a)" sau "in scris" - orice ansamblu de cuvinte si cifre care pot fi citite, reproduse si
apoi comunicate. Acest ansamblu include si toate informatiile transmise si stocate prin mijloace
electronice;
gg) solicitare
de participare
- solicitarea transmisa de operatorul economic impreuna cu
documentele necesare in vederea indeplinirii cerintelor de calificare in prima etapa in cadrul unei
proceduri de licitatie restrânsa, negociere competitiva, dialog competitiv;
hh) specificatii
tehnice - cerinte, prescriptii, caracteristici de natura tehnica ce permit fiecarui
produs, serviciu sau lucrare sa fie descris, in mod obiectiv, intr-o maniera corespunzatoare
indeplinirii necesitatii CONPET;
ii) specificatie
tehnica comuna - o specificatie tehnica in domeniul tehnologiei informatiei si
comunicatiilor elaborata in conformitate cu articolele 13 si 14 din Regulamentul (UE) nr.
1.025/2012 al Parlamentului
European si al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind
standardizarea europeana, de modificare a Directivelor 89/686/CEE si 93/15/CEE ale Consiliului si
a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE,
2009/23/CE si 2009/105/CE ale Parlamentului European si ale Consiliului si de abrogare a Deciziei
87/95/CEE a Consiliului si a Deciziei nr. 1.673/2006/CE a Parlamentului European si a Consiliului;
jj) standard - o specificatie tehnica adoptata ca standard international, standard european sau
standard national de catre un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetata sau
continua, care nu este obligatorie;
kk) standard european - un standard adoptat de o organizatie de standardizare europeana, care
este pus la dispozitia publicului;
II) standard national - un standard adoptat de un organism de standardizare national, care este
pus la dispozitia publicului;
mm)
subcontractant
- orice operator economic care nu este parte a unui contract de achizitie si
care executa si/sau furnizeaza anumite parti ori elemente ale lucrarilor sau ale constructiei ori
indeplinesc activitati care fac parte din obiectul contractului de achizitie, raspunzând in fata
contractantului de organizarea si derularea tuturor etapelor necesare in acest scop;
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nn) valoarea estimata a contractului de achizitie - valoarea estimata de CONPET pe baza
calcularii si insumarii tuturor sumelor platibile pentru indeplinirea contractului de achizitie, fara taxa
pe valoarea adaugata, luând in considerare optiunile operationale relevante si orice eventuale
suplimentari sau majorari ale valorii contractului de achizitie, in masura in care acestea pot fi
anticipate la momentul estimarii.
00) vicii
de forma - acele erori sau omisiuni din cadrul unui document a caror
corectare/completare este sustinuta in mod neechivoc de sensul si de continutul altor informatii
existente initial in alte documente prezentate de ofertant sau a caror corectare/completare are rol
de clarificare sau de confirmare, nefiind susceptibile de a produce un avantaj incorect in raport cu
ceilalti participanti la procedura de atribuire.
qq) zile - zilele calendaristice, in afara cazului in care se prevede expres ca sunt zile lucratoare.
Când termenul se socoteşte pe zile, nu intră În calcul ziua de la care Începe să curgă termenul,
nici ziua când acesta se Împlineşte; când ultima zi a unui termen cade Într-o zi nelucrătoare,
termenul se prelungeşte până În prima zi lucrătoare care urmează.
Capitolul II. Domeniu de aplicare
Art. 3. Praguri

•

(1) Procedurile de atribuire reglementate de prezentele Norme se aplica in cazul atribuirii
contractelor de achizitie/acordurilor cadru a caror valoare estimata, fara TVA, este egala sau mai
mare decat urmatoarele praguri valorice:
a) 23.227.000 lei pentru contractele de achizitie/acordurile-cadru de lucrari;
b) 600.000 lei pentru contractele de achizitie/acordurile-cadru de produse si servicii;
(2) CONPET are dreptul de a achizitiona direct produse sau servicii in cazul in care valoarea
estimata a achizitiei, fara TVA, este mai mica decat 135.000 lei, respectiv lucrari, in cazul in care
valoarea estimata a achizitiei, fara TVA, este mai mica decat 450.000 lei.
Achizitia directa se realizeaza pe baza de document justificativ, care poate avea, dupa caz,
urmatoarea forma:
./ Contract de achizitie;
./ Document fiscal (factura);
./ Comanda;
./ Instrumente de plata ce pot fi utilizate in relatia cu comerciantii in vederea efectuarii platii, fara
numerar, pentru achizitionarea de produse, servicii si/sau lucrari prin intermediul unui terminal,
cum ar fi, dar fara a se limita la, cardurile de plata si/sau portofele electronice.
Selectarea ofertantilor se efectueaza din propria baza de date cu furnizorii agreati.
(3) CONPET atribuie contractele de achizitie/acordurile-cadru pentru achizitiile a caror valoare
estimata este cuprinsa intre pragurile de la alin. (1) si alin. (2) prin aplicarea unei proceduri
simplificate, conform conditiilor si modalitatilor de aplicare a acestei proceduri din prezentele
Norme.
Art. 4. Planificarea si pregatirea realizarii achizitii lor. Etapele procesului de achizitie
(1)
Atribuirea unui contract de achizitie/acord-cadru este rezultatul unui proces ce se
desfasoara in trei etape distincte:
a) etapa de planificare/pregatire, inclusiv consultarea pietei;
b) etapa de organizare a procedurii si atribuire a contractului/acordului-cadru;
c) etapa postatribuire contract/acord-cadru, respectiv executarea si monitorizarea
implementarii contractuIui/acordului-cadru.
(2)
Etapa de planificare/pregatire a unui proces de achizitie se initiaza prin identificarea
necesitatilor si elaborarea referatelor de necesitate/notelor de fundamentare si se incheie cu
aprobarea de catre conducatorul societatii a documentatiei de atribuire, inclusiv a documentelorsuport, pentru procedura respectiva.
(3)
Totalitatea proceselor de achizitie planificate a fi lansate pe parcursul unui an bugetar
reprezinta strategia anuala de achizitie la nivelul CONPET.
(4)
Strategia anuala de achizitie se realizeaza in ultimul trimestru al anului anterior anului
caruia ii corespund procesele de achizitie cuprinse in aceasta.
(5)
In cadrul strategiei anuale de achizitie CONPET va elabora programul anual al achizitiilor,
ca instrument managerial utilizat pentru planificarea si monitorizarea portofoliului de procese de
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achizitie la nivel de societate pentru planificarea resurselor necesare derularii proceselor si pentru
verificarea modului de indeplinire a obiectivelor din strategia societatii.
(6)
Modul de elaborare, rectifica re si aprobare a programului anual de achizitii se stabileste
prin procedura interna de lucru.
(7)
Etapa de organizare a procedurii si atribuire a contractului/acordului-cadru
incepe prin
publicarea documentatiei de atribuire pe pagina proprie de Internet a CONPET, sectiunea Achizitii
si se finalizeaza odata cu intrarea in vigoare a contractului de achizitie/acordului-cadru.

Art. 5. Estimarea valorii achizitiei si alegerea modalitatii de atribuire
(1) Valoarea estimata a achizitiei se determina inainte de initierea procedurii de atribuire si este
valabila la momentul initierii procedurii de atribuire.
(2) In cazul acordului-cadru, valoarea estimata a achizitiei se considera a fi valoarea maxima
estimata, fara TVA, a tuturor contractelor de achizitie subsecvente care se anticipeaza ca vor fi
atribuite in baza acordului-cadru pe intreaga sa durata.
(3) In cazul contractelor de lucrari valoarea estimata a achizitiei se calculeaza luând in
considerare atât costul lucrarilor, cât si valoarea totala estimata a produselor si serviciilor puse la
dispozitia contractantului de catre CONPET, necesare pentru executarea lucrarilor.
(4) In cazul in care CONPET intentioneaza sa achizitioneze produse similare, iar atribuirea
contractelor poate fi realizata pe loturi separate, valoarea estimata a achizitiei se determina luând
in considerare valoarea globala estimata a tuturor loturilor.
(5) In cazul contractelor de produse sau de servicii cu caracter de regularitate ori care se
intentioneaza sa fie reinnoite in cursul unei anumite perioade, valoarea estimata a achizitiei se
calculeaza dupa cum urmeaza:
a) fie valoarea reala globala a tuturor contractelor similare succesive atribuite in ultimele 12 luni
sau in anul bugetar anterior, ajustata, acolo unde este posibil, pentru a lua in considerare
modificarile cantitative si valorice care pot surveni intr-un interval de 12 luni de la data contractului
initial;
b) fie valoarea estimata globala a tuturor contractelor succesive atribuite intr-un interval de 12 luni
de la prima livrare.
(6) Modalitatea de achizitie se stabileste in functie de urmatoarele aspecte:
a) valoarea estimata a tuturor achizitiilor cu acelasi obiect sau destinate utilizarii identice ori
similare, ori care se adreseaza operatorilor economici ce desfasoara constant activitati intr-o piata
de profil relevanta, pe care CONPET intentioneaza sa le atribuie in cursul unui an financiar;
b) complexitatea contractului/acordului-cadru ce urmeaza a fi atribuit;
c) indeplinirea conditiilor specifice de aplicare a anumitor modalitati de atribuire.
(7) Alegerea modalitatii in care se va derula procesul de atribuire a contractului de achizitie se
face prin raportare la valoarea estimata cumulata a produselor, serviciilor si lucrarilor care sunt
considerate similare.
(8) Pentru contractele de lucrari aferente obiectivelor de investitii noi sau a lucrarilor de interventie
asupra celor existente, procedura de atribuire se alege in functie de urmatoarele considerente:
a) valoarea estimata a contractului având ca obiect prestarea serviciilor de proiectare tehnica si
asistenta din partea proiectantului pentru fiecare obiectiv de investitii in parte, cumulata cu cea a
lucrarilor aferente obiectivului de investitii, indiferent daca acestea fac obiectul aceluiasi contract
sau se atribuie contracte diferite;
b) valoarea estimata a contractului având ca obiect prestarea serviciilor de dirigentie de santier
pentru fiecare obiectiv de investitii in parte.
(9) Initierea procedurii de atribuire se realizeaza prin una dintre urmatoarele modalitati:
a) transmiterea spre publicare a anuntului de participare;
b) transmiterea invitatiei de participare la procedura de negociere fara publicarea prealabila a unui
anunt de participare;
c) transmitere anunt de participare simplificat la procedura simplificata.

Art. 6. Servicii exceptate
Prezentele norme nu sunt aplicabile pentru atribuirea contractelor de achizitie care au ca obiect
serviciile prevazute in ANEXA 1 la norme.
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Capitolul III. Reguli generale de participare si desfasurare a procedurilor de atribuire
Art. 7. Forme de participare a operatorilor economici la procedura de atribuire
(1) Orice operator economic are dreptul de a participa, individual sau intr-un grup de operatori, la
procedura de atribuire.
(2) Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna,
fara a fi obligati sa isi legalizeze (autentifice) din punct de vedere formal asocierea. CONPET are
dreptul sa solicite operatorilor economici care depun oferta comuna documente edificatoare privind
existenta asocierii.
(3) CONPET are dreptul de a solicita ca asocierea sa fie legalizata numai in cazul in care oferta
comuna este declarata castigatoare si numai daca o astfel de masura reprezinta o conditie
necesara pentru buna indeplinire a contractului.
(4) Ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele
edificatoare care
probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci când primeste din partea CONPET o
solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare.
(5) CONPET se va asigura ca ofertantul a carui oferta este declarata câstigatoare a prezentat, nu
mai târziu de incheierea raportului procedurii de atribuire, certificatele/documentele
prevazute la
alin. (4),acestea fiind incluse in dosarul achizitiei.
(6) Angajamentul ferm prezentat de ofertantul câstigator face parte integranta din contractul de
achizitie.
(7) Ofertantul/candidatul nu are dreptul ca in cadrul aceleiasi proceduri de atribuire:
a) sa depuna doua sau mai multe candidaturi/oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea
excluderii din competitie a tuturor candidaturilor/ofertelor in cauza;
b) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte
oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant
asociat.

Art. 8. Oferte alternative
(1) CONPET are dreptul de a permite sau solicita ofertantilor sa depuna oferte alternative numai
daca a precizat explicit in anuntul de participare ca permite sau solicita depunerea de oferte
alternative.
(2) Ofertele alternative trebuie sa fie in legatura cu obiectul contractului de achizitie/acorduluicadru.
(3) Cand se solicita depunerea de oferte alternative CONPET are obligatia de a preciza in
documentele achizitiei cerintele minime obligatorii pe care acestea trebuie sa le respecte si orice
alte cerinte specifice pentru prezentarea ofertelor alternative, in special daca ofertele alternative
pot fi depuse numai in cazul in care a fost depusa si o oferta care nu este o oferta alternativa.
(4) In situatia prevazuta la alin. (3), CONPET trebuie sa se asigure ca este posibila aplicarea
criteriului de atribuire si a factorilor de evaluare stabiliti atât in cazul ofertelor alternative care
indeplinesc cerintele minime stabilite in conformitate cu dispozitiile alin. (3), cât si in cazul ofertelor
conforme care nu sunt oferte alternative.
(5) CONPET are obligatia de a nu lua in considerare ofertele alternative care nu respecta cerintele
minime stabilite in conformitate cu dispozitiile alin. (4).
(6) In cazul in care CONPET permite sau solicita depunerea de oferte alternative, ofertantii pot
depune doar oferta alternativa.

Art. 9. Contracte rezervate
(1) CONPET poate rezerva dreptul de participare la procedura de atribuire doar unitatilor protejate
autorizate conform Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si intreprinderilor sociale de insertie
prevazute de Legea nr. 219/2015 privind economia sociala.
(2) In anuntul/invitatia de participare se precizeaza explicit prezentul articol ca temei legal al
procedurii de atribuire.
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Art. 10. Reguli de evitare a conflictului de interese
(1) Pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire, CONPET va lua toate masurile necesare pentru
evitarea aparitiei unor situatii de natura sa determine existenta unui conflict de interese si/sau
manifestarea concurentei neloiale.
(2) Prin conflict de interese se intelege orice situatie in care membrii personalului CONPET, care
sunt implicati in desfasurarea procedurii de atribuire sau care pot influenta rezultatul acesteia au, in
mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi
perceput ca element care compromite impartialitatea ori independenta lor in contextul procedurii de
atribuire.
(3) CONPET precizeaza in documentele achizitiei numele persoanelor cu functii de decizie
implicat in procedura de atribuire.
(4) Reprezinta situatii potential generatoare de conflict de interese orice situatii care ar putea duce
la aparitia unui conflict de interese in sensul alin (2), cum ar fi urmatoarele, reglementate cu titlu
exemplificativ:
a) participarea in procesul de verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor a
persoanelor care detin parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia dintre
ofertanti/candidati sau subcontractanti propusi ori a persoanelor care fac parte din consiliul de
administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanti/candidati, ori
subcontractanti propusi;
b) participarea in procesul de verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor a unei
persoane care este sot/sotie, ruda sau afin, pâna la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac
parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre
ofertanti/candidati, ori subcontractanti propusi;
c) participarea in procesul de verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor a unei
persoane despre care se constata sau cu privire la care exista indicii rezonabile/informatii concrete
ca poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de alta natura, ori se
afla intr-o alta situatie de natura sa ii afecteze independenta si impartialitatea pe parcursul
procesului de evaluare;
d) situatia in care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propusi are
drept membri in cadrul consiliului de administratie/organului de conducere sau de supervizare
si/sau are actionari ori asociati semnificativi persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pâna la
gradul al doilea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in
cadrul CONPET implicate in procedura de atribuire;
e) situatia in care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate
pentru executarea contractului persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pâna la gradul al doilea
inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul CONPET
implicate in procedura de atribuire;
(5) In sensul dispozitiilor alin. (4) lit. d), prin actionar sau asociat semnificativ se intelege persoana
care exercita drepturi aferente unor actiuni care, cumulate, reprezinta cel putin 10% din capitalul
social sau ii confera detinatorului cel putin 10% din totalul drepturilor de vot in adunarea generala.
(6) In cazul in care se constata aparitia unor astfel de situatii, se va proceda la eliminarea
efectelor rezultate dintr-o astfel de imprejurare, adoptându-se la nivelul CONPET, potrivit
competentelor, dupa caz, masuri corective de modificare, incetare, revocare, anulare si altele
asemenea a actelor care au afectat aplicarea corecta a procedurii de atribuire sau a activitatilor
care au legatura cu acestea.
(7) In cazul in care CONPET identifica o situatie potential generatoare de conflict de interese in
sensul alin. (2), are obligatia de a intreprinde orice demersuri necesare pentru a stabili daca
situatia respectiva reprezinta o situatie de conflict de interese si de a prezenta
candidatului/ofertantului aflat in respectiva situatie o expunere a motivelor care, in opinia
achizitorului, sunt de natura sa duca la un conflict de interese si solicita candidatului/ ofertantului
transmiterea punctului sau de vedere cu privire la respectiva situatie.
(8) In cazul in care, in urma aplicarii dispozitiilor alin. (7), CONPET stabileste ca exista un conflict
de interese, va adopta masurile necesare pentru eliminarea circumstantelor care au generat
conflictul de interese, dispunând masuri cum ar fi inlocuirea persoanelor responsabile cu evaluarea
ofertelor, atunci când le este afectata impartialitatea, acolo unde este posibil, sau eliminarea
ofertantului/candidatului aflat in relatie cu persoanele cu functii de decizie din cadrul CONPET.
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Art. 11. Reguli de comunicare si de transmitere a datelor

(1) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare si altele asemenea, prevazute in prezentele
Norme, trebuie sa fie transmise in scris si se constituie parte integranta a dosarului achizitiei.
(2) Comunicarea, transmiterea si stocarea informatiilor se realizeaza astfel incât sa se asigure
integritatea si confidentialitatea datelor respective.
(3) Documentele scrise pot fi transmise prin oricare dintre urmatoarele modalitati:
a) prin mijloace electronice;
b) prin posta;
c) prin fax;
d) prin orice combinatie a celor prevazute la lit. a) - c) de mai sus.
(4) CONPET poate impune modalitatile de comunicare care vor fi utilizate pe parcursul aplicarii
procedurilor fara sa restrictioneze accesul operatorilor economici la procedura de atribuire.
Capitolul IV. Modalitati de atribuire
Art. 12. Procedurile de atribuire

(1) Procedurile de atribuire reglementate de prezentele norme, aplicabile pentru atribuirea
contractelor de achizitie /acordurilor-cadru cu o valoare estimata egala sau mai mare decât
pragurile prevazute la art. 3 alin. (2), sunt urmatoarele:
a) licitatia;
b) negocierea competitiva;
c) negocierea fara publicarea prealabila
d) dialogul competitiv;
e) ;procedura simplificata.
(2) Alegerea procedurii de atribuire a contractului de achizitie se face in functie de prevederile,
conditionarile si limitarile prevazute in prezentele Norme.
(3) CONPET va asigura obtinerea si pastrarea documentelor care dovedesc efectuarea oricarei
proceduri de atribuire prevazute la alin. (1) pentru o perioada de cel putin 5 ani de la data finalizarii
contractului.
(4) Procedurile de atribuire se initiaza de serviciul intern de achizitii, pe baza necesitatilor
transmise de celelalte compartimente ale CONPET, strategiei de contractare si programului anual
al achizitiilor.
(5) In cazul aplicarii procedurii simplificate, justificarea alegerii procedurii contine numai explicatii
cu privire la determinarea valorii estimate a contractului/acordului-cadru.
Art. 13. Licitatia

(1) In cadrul procedurii de licitatie orice operator economic are dreptul de a depune oferta in urma
publicarii unui anunt de participare.
(2) Procedura de licitatie se desfasoara intr-o singura etapa.
(3) Daca in documentatia de atribuire si anuntul de participare este prevazut faptul ca in urma
derularii procedurii de licitatie se va incheia un acord-cadru, durata acestuia nu trebuie sa
depaseasca mai mult de 4 ani, decât in cazuri exceptionale si pe care le poate justifica in special
prin obiectul specific al contractelor ce urmeaza a fi atribuite in baza acordului-cadru respectiv.
CONPET are obligatia de a stabili operatorul economic sau, dupa caz, operatorii economici care
vor fi parte a acordului-cadru respectiv, prin aplicarea criteriilor de atribuire prevazute in
documentatia de atribuire.
(4) CONPET va publica anuntul de participare si documentatia de atribuire pe pagina proprie de
Internet.
(5) CONPET are dreptul de a initia aplicarea procedurii de atribuire numai dupa ce a fost
elaborata documentatia de atribuire.
(6) Perioada cuprinsa intre data publicarii anuntului/transmiterii invitatiilor si data-limita de
depunere a ofertelor trebuie sa fie de cel putin 20 de zile.
(7) Perioada de valabilitate a ofertelor, prevazuta in anuntul/invitatia de participare si in
documentatia de atribuire, trebuie sa fie stabilita astfel incât sa se intinda pâna la momentul
incheierii contractului.
(8) Atunci când stabileste perioada de valabilitate a ofertelor, CONPET va lua in considerare
estimarile privind perioada necesara pentru analiza si evaluarea ofertelor, perioada necesara
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pentru verificarile legate de aceste activitati, precum si perioada prevazuta pentru rezolvarea
eventualelor contestatii.
(9) CONPET are dreptul de a solicita prelungirea valabilitatii ofertelor, precum si, dupa caz, a
garantiei de participare, in situatii exceptionale care impun o astfel de prelungire.
(10) Operatorii economici au obligatia de a depune oferta la adresa si in modul stabilit de
CONPET, pâna la data si ora limita pentru depunere prevazute in anuntul de participare si in
documentatia de atribuire.
(11) In cazul in care oferta este transmisa prin posta, momentul depunerii ofertei este data si ora la
care oferta ajunge efectiv in posesia CONPET.
(12) Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad intotdeauna in sarcina operatorului
economic.
Art. 14. Proceduri de negociere
Procedurile de negociere sunt: negocierea competitiva si negocierea fara publicare prealabila.
Art. 15. Negocierea competitiva
(1) CONPET are dreptul de a aplica procedura de negociere competitiva in cazul achizitionarii de
lucrari, produse sau servicii, daca se indeplineste cel putin unul dintre urmatoarele criterii:
a) necesitatile CONPET nu pot fi asigurate fara adaptarea solutiilor disponibile in mod rapid pe
piata;
b) lucrarile, produsele sau serviciile includ solutii de proiectare sau solutii inovatoare;
c) contractul nu poate fi atribuit fara negociere prealabila din cauza unor circumstante specifice
legate fie de natura ori complexitatea sa, fie de structura juridica si financiara ori din cauza
riscurilor legate de acestea;
d) specificatiile tehnice nu pot fi definite cu suficienta precizie de catre CONPET prin trimitere la un
standard, o evaluare tehnica europeana, o specificatie tehnica comuna sau o referinta tehnica.
(2) CONPET are dreptul de a aplica procedura de negociere competitiva pentru achizitia de
lucrari, produse sau servicii in cazul in care, in urma unei proceduri de licitatie sau procedurii
simplificate au fost depuse numai oferte neconforme sau inacceptabile.
(3) In cazul prevazut la alin. (2), CONPET are dreptul de a nu publica un anunt de participare daca
invita la procedura de atribuire exclusiv acei ofertanti care, in cadrul procedurii anterioare de
licitatie, au indeplinit criteriile de calificare si au depus oferte in conformitate cu cerintele formale
ale procedurii de atribuire.
Art.16. Initierea si etapele procedurii de negociere competitiva
(1) In cadrul procedurii de negociere competitiva orice operator economic are dreptul de a depune
o solicitare de participare in urma publicarii unui anunt de participare, urmând ca numai candidatii
care indeplinesc criteriile de calificare si selectie stabilite de CONPET sa aiba dreptul de a depune
oferte initiale in etapa ulterioara, pe baza carora CONPET va derula negocieri in vederea
imbunatatirii acestora.
(2) Negocierea competitiva se initiaza prin transmiterea spre publicare a unui anunt de
participare, prin care CONPET solicita operatorilor economici depunerea de solicitari de participare
in vederea furnizarii informatiilor si documentelor pentru calificare si selectie stabilite in anuntul de
participare.
(3) Procedura de negociere competitiva se desfasoara, de regula, in doua etape obligatorii:
a) etapa depunerii solicitarilor de participare si a selectarii candidatilor, prin aplicarea criteriilor de
calificare si selectie;
b) etapa depunerii ofertelor initiale de catre candidatii selectati in cadrul primei etape si a evaluarii
conformitatii acestora cu cerintele minime stabilite de CONPET si negocierile in vederea
imbunatatirii ofertelor initiale, a depunerii ofertelor finale si a evaluarii acestora, prin aplicarea
criteriului de atribuire si a factorilor de evaluare.
(4) In etapa prevazuta la alin. (3) Iit. a), CONPET are dreptul de a limita numarul de candidati care
indeplinesc criteriile de calificare si selectie si care vor fi invitati sa depuna oferte initiale, cu
conditia sa fie asigurat un numar de minimum 3 candidati.
(5) CONPET are obligatia de a indica in anuntul de participare criteriile sau regulile obiective si
nediscriminatorii pe care intentioneaza sa le aplice, numarul minim de candidati pe care
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intentioneaza sa ii invite sa depuna oferte initiale in etapa a doua a procedurii si, daca este cazul,
numarul maxim.
(6) Numarul minim de candidati indicat in anuntul de participare conform dispozitiilor alin. (4)
trebuie sa fie suficient pentru a asigura o concurenta reala cu conditia sa fie asigurat un numar de
minimum 3 candidati.
(7) Atunci când selecteaza candidatii, CONPET are obligatia de a aplica numai criteriile de selectie
prevazute in anuntul de participare.
(8) In urma finalizarii etapei prevazute la alin. (3) Iit. a), CONPET transmite simultan tuturor
candidatilor selectati o invitatie de participare la etapa a doua.
(9) CONPET are obligatia de a invita in etapa a doua un numar de candidati cel putin egal cu
numarul minim de candidati indicat in anuntul de participare
(10) In cazul in care numarul de candidati care indeplinesc criteriile de calificare si selectie este
mai mic decât numarul minim indicat in anuntul de participare, conform dispozitiilor alin. (9),
CONPET are dreptul de a opta intre a continua procedura de atribuire numai cu acel candidat/acei
candidati care indeplineste/indeplinesc cerintele solicitate si a anula procedura.
(11) CONPET nu are dreptul de a invita in etapa a doua un operator economic care nu a depus o
solicitare de participare in prima etapa sau nu a indeplinit criteriile de calificare si selectie.
(12) CONPET poate atribui contractul de achizitie /acordul-cadru pe baza ofertelor initiale, fara
negociere, in cazul in care si-a rezervat aceasta posibilitate prin anuntul de participare.
Art.17. Negocierea fara publicare prealabila
(1) CONPET are dreptul de a aplica procedura de negociere fara publicarea prealabila a unui
anunt de participare pentru atribuirea contractelor de achizitii /acordurilor-cadru de lucrari, de
produse sau de servicii intr-unul din urmatoarele cazuri:
a) daca in cadrul unei proceduri de licitatie sau procedurii simplificate organizata pentru achizitia
produselor, serviciilor sau lucrarilor respective nu a fost depusa nicio oferta/solicitare de participare
sau au fost depuse numai oferte/solicitari de participare neconforme, cu conditia sa nu se modifice
in mod substantial conditiile initiale ale achizitiei;
b) daca lucrarile, produsele sau serviciile pot fi furnizate numai de catre un anumit operator
economic pentru unul dintre motivele prevazute la alin. (2);
c) ca o masura strict necesara, atunci când perioadele de aplicare a procedurilor de licitatie,
procedurii simplificate sau negociere competitiva nu pot fi respectate din motive de extrema
urgenta, determinate de evenimente imprevizibile si care nu se datoreaza sub nicio forma unei
actiuni sau inactiuni a CONPET.
(2) Motivele prevazute la alin. (1) lit. b) sunt urmatoarele:
a) scopul achizitiei este crearea sau achizitionarea unei opere de arta sau unei reprezentatii
artistice unice;
b) concurenta lipseste din motive tehnice;
c) protectia unor drepturi exclusive, inclusiv drepturi de proprietate intelectuala.
(3) CONPET poate aplica procedura de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de
participare in cazul prevazut la alin. (1) lit. b) numai daca, in legatura cu motivele prevazute la alin.
(2) lit. b) si c), nu exista o solutie alternativa sau inlocuitoare rezonabila, cum ar fi utilizarea unor
canale de distributie alternative pe teritoriul României ori in afara acestuia sau achizitia unor
lucrari, produse sau servicii comparabile din punct de vedere functional, iar absenta concurentei
sau protectia drepturilor exclusive nu sunt rezultatul unei restrângeri artificiale de catre CONPET a
parametrilor achizitiei in vederea viitoarei proceduri de atribuire. Motivele tehnice pot fi generate,
de asemenea, de cerinte specifice privind interoperabilitatea care trebuie indeplinite pentru a
asigura functionarea lucrarilor, produselor sau serviciilor care urmeaza a fi achizitionate.
(4) In cazul prevazut la alin. (1) Iit. c), CONPET nu are dreptul de a stabili durata contractului pe o
perioada mai mare decât cea necesara pentru a face fata situatiei de urgenta care a determinat
aplicarea procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare.
(5) CONPET are dreptul de a aplica procedura de negociere fara publicarea prealabila a unui
anunt de participare pentru atribuirea contractelor de achizitii de produse si intr-unul din
urmatoarele cazuri:
a) atunci când produsele care fac obiectul achizitiei sunt fabricate exclusiv in scop de cercetare
stiintifica, experimental, de studiu sau de dezvoltare, iar contractul de achizitie publica nu prevede
productia in serie a unor cantitati ale produsului in vederea stabilirii viabilitatii comerciale a acestuia
sau recuperarea costurilor de cercetare si dezvoltare;
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b) atunci când este necesara achizitionarea de la contractantul initial a unor cantitati suplimentare
de produse destinate inlocuirii partiale sau extinderii produselor sau instalatiilor existente si numai
daca schimbarea contractantului initial ar pune CONPET in situatia de a achizitiona produse cu
caracteristici tehnice diferite de cele deja existente care ar conduce la incompatibilitate sau la
dificultati tehnice disproportionate de utilizare si intretinere;
c) pentru produsele cotate si achizitionate pe o piata de marfuri, cum ar fi produsele agricole,
materiile prime si bursele de energie, in cazul in care structura multilaterala de tranzactionare
reglementata si supravegheata garanteaza in mod natural preturile pietei;
d) pentru cumpararea de produse sau servicii in conditii speciale avantajoase de la un operator
economic care inceteaza definitiv activitatile comerciale sau care se afla intr-o procedura de
faliment, de concordat preventiv sau intr-o procedura similara.
(6) Durata contractelor/actelor aditionale incheiate potrivit prevederilor alin. (5) lit. b), precum si
durata contractelor initiale nu pot depasi, de regula, trei ani.
(7) CONPET are dreptul de a aplica procedura de negociere fara publicarea prealabila a unui
anunt de participare atunci când, ulterior atribuirii unui contract de achizitie de lucrari sau de
servicii, CONPET intentioneaza sa achizitioneze lucrari sau servicii noi si numai daca se
indeplinesc in mod cumulativ urmatoarele conditii:
a) atribuirea se face contractantului initial, iar noile lucrari, respectiv noile servicii constau in
repetarea unor lucrari sau servicii similare prevazute in contractul atribuit initial si sunt conforme cu
cerintele prevazute in documentele achizitiei elaborate cu ocazia atribuirii contractului initial;
b) valoarea estimata a contractului initial de lucrari sau servicii s-a determinat prin luarea in
considerare inclusiv a lucrarilor sau serviciilor noi care pot fi achizitionate ulterior;
c) in anuntul de participare la procedura aplicata pentru atribuirea contractului initial s-a precizat
faptul ca CONPET are dreptul de a opta pentru achizitionarea ulterioara de noi lucrari, respectiv
noi servicii, de la operatorul economic a carui oferta va fi declarata câstigatoare in cadrul procedurii
respective;
d) procedura de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare este aplicata intrun interval care nu poate depasi 3 ani de la incheierea contractului initial.
(8) Initierea procedurii de negociere fara publicarea prealabila se realizeaza prin transmiterea unei
invitatii de participare la negocieri, insotita de documente de achizitie, catre unul sau, ori de cate
ori este posibil, catre mai multi operatori economici.

Art.18. Dialogul competitiv
(1) Dialogul competitiv reprezinta procedura la care orice operator economic are dreptul de a-si
depune candidatura si prin care CONPET conduce un dialog cu candidatii admisi, in scopul
identificarii uneia sau mai multor solutii apte sa raspunda necesitatilor sale, urmând ca, pe baza
solutiei/solutiilor, candidatii selectati sa elaboreze oferta finala.
(2) CONPET are dreptul de a aplica procedura de dialog competitiv pentru atribuirea unui contract
de achizitie daca se indeplinesc, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:
a) necesitatile CONPET nu pot fi asigurate fara adaptarea solutiilor disponibile in mod rapid pe
piata;
b) lucrarile, produsele sau serviciile includ solutii de proiectare sau solutii inovatoare;
c) contractul in cauza nu poate fi atribuit decat prin dialog competitiv din cauza unor circumstante
specifice legate de natura ori complexitatea sa sau de structura juridica si financiara ori din cauza
riscurilor legate de acestea;
d) specificatiile tehnice nu pot fi definite cu suficienta precizie de catre CONPET prin trimitere la un
standard, o evaluare tehnica europeana, o specificatie tehnica comuna sau o referinta tehnica;
e) aplicarea procedurii de licitatie sau negociere nu ar permite atribuirea contractului de achizitie in
cauza.
(3) Inainte de initierea procedurii de dialog competitiv, CONPET va verifica intrunirea conditiilor
prevazute la alin. (1). Rezultatul verificarii se concretizeaza prin elaborarea notei justificative de
selectare a procedurii, care devine parte a dosarului de achizitie.
(4) In sensul prevederilor alin (2) lit. c), contractul de complexitate deosebita este considerat acel
contract de achizitie pentru care CONPET nu este, in mod obiectiv, in masura:
a) sa defineasca specificatiile tehnice capabile sa ii satisfaca necesitatile si exigentele; si/sau
b) sa stabileasca montajul financiar si/sau cadrul juridic de implementare a proiectului.
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Art. 19. Initierea procedurii de dialog competitiv
(1) Dialogul competitiv se initiaza prin publicarea unui anunt de participare pe pagina proprie de
internet, prin care se solicita operatorilor economici depunerea de solicitari de participare in
vederea furnizarii informatiilor si documentelor de calificare si selectie stabilite de CONPET.
(2) In anuntul de participare se indica:
a) criteriile sau regulile obiective si nediscriminatorii pe care intentioneaza sa le aplice, numarul
minim de candidati pe care intentioneaza sa ii invite in etapa a doua a procedurii si , daca este
cazul, numarul maxim.
b) criteriul de atribuire si factorii de evaluare alesi, precum si un termen orientativ pentru
desfasurarea procedurii de atribuire. Criteriul de atribuire utilizat in cazul procedurii de dialog
competitiv este cel mai bun raport calitate-pret.
c) optiunea de a desfasura dialogul in runde succesive, cu scopul de a reduce numarul de solutii
care urmeaza sa fie discutate in etapa dialogului.
(3) Numarul minim al candidatilor, indicat in anuntul de participare prevazut la alin. (2), litera a)
trebuie sa fie suficient pentru a asigura o concurenta reala si, in orice situatie, nu poate fi mai mic
de 3.
(4) In cadrul procedurii de dialog competitiv orice operator economic are dreptul de a depune o
solicitare de participare in urma publicarii unui anunt de participare, urmând ca numai candidatii
care indeplinesc criteriile de calificare si selectie stabilite in anuntul de participare sa aiba dreptul
de a participa la etapa de dialog, iar candidatii ramasi la sfârsitul etapei de dialog au dreptul de a
depune oferte finale.
(5) Perioada cuprinsa intre data publicarii anuntului de participare si data-limita de depunere a
solicitarilor de participare este de cel putin 30 de zile.

Art. 20. Dialogul competitiv. Etapele procedurale obligatorii.
(1) Procedura de dialog competitiv se desfasoara in trei etape:
a) etapa depunerii solicitarilor de participare si a selectarii candidatilor, prin aplicarea criteriilor de
calificare si selectie;
b) etapa dialogului cu candidatii selectati, in vederea identificarii solutiei/solutiilor apte sa raspunda
necesitatilor achizitiei si pe baza careia/carora se vor depune ofertele finale;
c) etapa depunerii ofertelor finale de catre candidatii ramasi in urma etapei de dialog si a evaluarii
acestora, prin aplicarea criteriului de atribuire si a factorilor de evaluare.

Art. 21. Preselectia candidatilor
(1) Atunci când preselecteaza candidatii, CONPET are obligatia de a aplica criterii obiective si
nediscriminatorii, utilizând in acest scop numai criteriile de selectie prevazute in anuntul de
participare.
(2) Preselectia candidatilor reprezinta un proces distinct care urmeaza procesului de calificare si
care are ca scop doar limitarea numarului de candidati calificati care vor participa la dialog.
Preselectia se realizeaza prin acordarea pentru fiecare candidat in parte a unui punctaj care
trebuie sa reflecte capacitatea acestuia de a indeplini contractul ce urmeaza sa fie atribuit.
(3) Prevederile art. 31 referitoare la clarificarile privind documentatia de atribuire se aplica in mod
corespunzator, raportându-se la data-limita de depunere a candidaturilor.
(4) Numarul de candidati admisi in etapa de dialog trebuie sa fie cel putin egal cu numarul minim
indicat in anuntul de participare.
(5) In cazul in care numarul candidatilor care indeplinesc criteriile de preselectie este mai mic
decât numarul minim indicat in anuntul de participare, CONPET are dreptul:
fie de a anula procedura de dialog competitiv;
fie de a continua procedura de dialog competitiv numai cu acel/acei candidat/candidati care
indeplineste/indeplinesc criteriile solicitate.
(6) Dupa ce a finalizat preselectia candidatilor, comisia de evaluare va elabora un raport
intermediar, care se aproba de catre directorul general al CONPET sau de persoana desemnata in
acest scop si va trimite simultan tuturor candidatilor selectati o invitatie de participare la etapa a
doua.
(7) CONPET va informa toti candidatii cu privire la rezultatul preselectiei.
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Art. 22. Dialogul cu candidatii admisi in urma preselectiei
(1) Numai candidatii selectati in urma finalizarii etapei prevazute la art. 21 pot participa la etapa
dialogului.
(2) CONPET va transmite concomitent invitatii de participare la etapa a doua a procedurii de dialog
competitiv tuturor candidatilor admisi.
(3) Invitatia de participare trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele informatii:
a) referinte privind anuntul de participare publicat;
b) adresa la care va avea loc dialogul, precum si data si ora lansarii acestuia;
c) limballimbile in care se va derula dialogul;
d) daca este cazul, precizari referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii economici
trebuie sa le prezinte in scopul verificarii declaratiilor sau completarii documentelor, prezentate in
prima etapa pentru demonstrarea capacitatii tehnice si economico-financiare.
(4) CONPET va transmite invitatia de participare insotita de un exemplar al documentatiei de
atribuire, care va include si documentatia descriptiva.
(5) CONPET va include in cadrul documentatiei descriptive cel putin o descriere a necesitatilor,
obiectivelor si constrângerilor CONPET, pe baza carora se va derula dialogul pentru identificarea
solutiilor viabile.
(6) Identificarea solutiilor/optiunilor se structureaza in functie de necesitatile, obiectivele si
constrângerile CONPET, astfel cum au fost acestea evidentiate in documentatia descriptiva.
(7) CONPET are dreptul sa prevada in cadrul documentatiei descriptive posibilitatea de a realiza
dialogul in runde succesive, cu scopul de a reduce numarul de solutii discutate, daca aceasta
posibilitate a fost prevazuta in documentatia descriptiva. Reducerea succesiva a solutiilor discutate
se realizeaza numai pe baza factorilor de evaluare care au fost stabiliti in documentatia de
atribuire.
(8) CONPET deruleaza dialogul cu fiecare candidat admis, in parte. In cadrul acestui dialog se
discuta optiunile referitoare la aspectele tehnice, montaje financiare, mod de rezolvare a unor
probleme legate de cadrul juridic, precum si orice alte elemente ale viitorului contract, astfel incât
solutiile identificate sa corespunda necesitatilor obiective ale CONPET.
(9) CONPET va anunta toti participantii la dialog cu privire la modalitatea de desfasurare a rundei
intermediare, precum si la factorii de evaluare aplicabili si la modul concret de aplicare a acestora
pentru reducerea numarului de participanti.
(10) Dupa finalizarea unei runde intermediare de reducere a numarului de participanti la dialog,
comisia de evaluare are obligatia de a elabora un nou raport intermediar, care se aproba de catre
conducatorul societatii sau de persoana desemnata in acest scop.
(11) CONPET va informa toti candidatii cu privire la rezultatul rundelor intermediare.
(12) Urmatoarea runda de dialog se deruleaza numai cu participantii ramasi in competitie dupa
finalizarea rundei intermediare organizate anterior. Participantii ramasi in competitie, odata admisi
ca urmare a organizarii unei runde intermediare, nu au dreptul ca, in cadrul rundelor urmatoare sau
atunci când depun oferta finala, sa modifice angajamentele asumate prin propunerile tehnice
si/sau financiare partiale pe care le-au prezentat, decât in sensul imbunatatirii acestora.
(13) Pe durata dialogului, CONPET va asigura aplicarea principiului tratamentului egal fata de toti
participantii. In acest sens, CONPET nu are dreptul de a furniza informatii intr-o maniera
discriminatorie, care ar putea crea unuia/unora dintre participanti un avantaj suplimentar in raport
cu ceilalti.
(14) CONPET are obligatia de a nu dezvalui, fara acordul participantului in cauza, solutia propusa
si alte informatii confidentiale prezentate de acesta.
(15) CONPET
deruleaza
dialogul pâna când identifica
solutia/solutiile
corespunzatoare
necesitatilor sale obiective.
(16) Dupa ce a declarat incheiata etapa dialogului si a informat in acest sens candidatii ramasi in
competitie, CONPET ii invita pe fiecare dintre acesti a sa depuna ofertele finale pe baza solutiei
sau solutiilor prezentate si specificate in cursul dialogului.
(17) CONPET va respecta principiul proportionalitatii si va transmite invitatia de depunere a ofertei
finale cu un numar suficient de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, astfel incât
fiecare ofertant selectat sa beneficieze de o perioada rezonabila pentru elaborarea ofertei finale
(18) Perioada acordata pentru elaborarea ofertei finale nu trebuie sa fie mai mica decât o perioada
minima stabilita de comun acord cu ofertantii selectati pe parcursul derularii acestei etape.
(19) Invitatia de depunere a ofertei finale trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele informatii:
a) referinte privind anuntul de participare publicat;
b) data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor;
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c) adresa la care se transmit ofertele;
d) limba/limbile in care se depun ofertele;
e) adresa, data si ora deschiderii ofertelor;
f) daca este cazul, precizari referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii economici
trebuie sa le prezinte in scopul verificarii declaratiilor sau completarii documentelor, prezentate in
etapa de preselectie pentru demonstrarea capacitatii tehnice si economico-financiare.

Art. 23. Evaluarea ofertelor finale depuse de catre ofertanti
(1) In cadrul ultimei etapei de evaluare a ofertelor finale, ofertantii trebuie sa depuna oferte pe
baza solutiei/solutiilor identificate in cursul etapei de dialog.
(2) Ofertele finale prevazute la alin. (1) cuprind toate elementele solicitate si necesare pentru
realizarea proiectului.
(3) CONPET are dreptul de a solicita c1arificari, precizari si imbunatatiri ale ofertelor finale.
(4) Clarificarile, precizarile si imbunatatirile prevazute la alin. (8), precum si orice informatii
suplimentare transmise de ofertant nu pot sa conduca la modificarea elementelor esentiale ale
procedurii de atribuire, inclusiv ale necesitatilor si cerintelor stabilite in anuntul de participare.
(5) Participantii ramasi in competitie in urma finalizarii rundei succesive organizate anterior nu au
dreptul ca, in cadrul rundelor urmatoare sau atunci când depun oferta finala, sa modifice
angajamentele asumate prin propunerile tehnice si/sau financiare partiale pe care le-au prezentat
decât in sensul imbunatatirii acestora.
(6) CONPET evalueaza ofertele primite pe baza criteriului de atribuire si a factorilor de evaluare
stabiliti prin anuntul de participare.
(7) CONPET are dreptul de a solicita ofertantului identificat ca a depus cea mai avantajoasa
oferta din punct de vedere economic sa reconfirme anumite elemente ale ofertei sau anumite
angajamente asumate in cadrul acesteia.
(8) In oricare dintre situatiile prevazute la alin. (4), c1arificarile, detalierile, nuantarile, informatiile
suplimentare sau reconfirmarile prezentate nu trebuie sa conduca la modificari ale caracteristicilor
de baza ale ofertei sau ale solutiilor care au stat la baza lansarii invitatiei de depunere a ofertelor
finale, modificari care ar determina distorsionarea concurentei sau crearea unui avantaj
suplimentar in raport cu ceilalti ofertanti.
(9) In cazul in care etapa de dialog nu se poate finaliza prin identificarea unei solutii viabile,
CONPET are dreptul de a anula procedura de atribuire, considerându-se implicit indeplinirea
conditiilor prevazute la art. 44 alin. (5) lit. b) din prezentele Norme.

Art. 24. Procedura simplificata
(1) CONPET SA are dreptul de a aplica procedura simplificata in conditiile prevazute la art. 3 alin.
(3);
(2) Procedura simplificata se initiaza prin publicarea pe pagina proprie de Internet a CONPET SA,
a unui anunt de participare simplificat insotit de documentatia de atribuire aferenta;
(3) Anuntul de participare simplificat contine urmatoarele informatii:
a) denumirea, adresa, numarul de telefon si de fax, adresa de e-mail ale CONPET;
b) tipul de contract si, daca este cazul, se precizeaza daca urmeaza sa fie incheiat un acord-cadru;
c) denumirea produselor/serviciilor/lucrarilor
care urmeaza sa fie furnizate/prestate/executate
si
codul/codurile CPV;
d) valoarea estimata;
e) cantitatea de produse/servicii/lucrari care trebuie furnizata, daca este cazul;
f) sursa de finantare;
g) termenul-limita de primire a ofertelor;
h) adresa la care se transmit ofertele;
i) limba sau limbile in care trebuie redactate ofertele;
j) perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila;
k) criteriul de atribuire a contractului de achizitie /acordului-cadru.
(4) Perioada de depunere a ofertelor se stabileste in functie de complexitatea contractului de
achizitie/acordului-cadru si de cerintele specifice, astfel incat operatorii economici sa beneficieze
de un interval de timp adecvat si suficient pentru elaborarea ofertelor si pentru pregatirea
documentelor de calificare si selectie, daca sunt solicitate prin documentele achizitiei;
(5) Perioada minima intre data transmiterii anuntului de participare la procedura simplificata si
data limita de depunere a ofertelor este de cel putin:
a) 10 zile, in cazul atribuirii unui contract de achizitie de servicii sau produse;
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b) 6 zile, in cazul atribuirii unui contract de achizitie de produse de complexitate redusa;
c) 15 zile, in cazul in care se are in vedere atribuirea unui contract de lucrari.
(6) CONPET SA desfasoara procedura simplificata intr-o singura etapa.
(7) Daca CONPET decide sa solicite criterii de calificare si selectie, aceasta poate solicita doar
cerinte privind:
a) motive de excludere, in conformitate cu prevederile art. 33 din prezentele Norme;
b) capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, in conformitate cu art. 34 alin. (7) si (8) din
prezentele Norme;
c) experienta similara, in conformitate cu art. 34 alin. (19) Iit. a) si b).
(8) In cazul in care exista liste oficiale ale operatorilor economici agreati sau modalitati de
certifica re sau includere a acestora in astfel de liste, aprobate prin hotarâre de guvern pentru
anumite domenii, CONPET are dreptul de a le utiliza atunci când aplica procedura simplificata, in
sensul de a transmite invitatii de a depune oferta.
(9)
In urma finalizarii procedurii simplificate, CONPET va publica pe pagina proprie de internet
un anunt de atribuire in termen de 30 de zile de la data incheierii contractului de achizitie/acorduluicadru, precum si orice modificare a contractului/acordului-cadru.

Art. 25. Instrumente si tehnici specifice de atribuire a contractelor de achizitie
Acordul-cadru
(1) CONPET nu are dreptul de a utiliza in mod abuziv sau impropriu acordurile-cadru astfel incât
sa impiedice, sa restrânga sau sa distorsioneze concurenta.
(2) In sensul dispozitiilor alin. (1), CONPET:
a) nu are dreptul de a incheia acorduri-cadru cu o durata mai mare de 4 ani decât in cazuri
exceptionale si pe care le poate justifica in special prin obiectul specific al contractelor
subsecvente ce urmeaza sa fie atribuite in baza acordului-cadru respectiv;
b) nu are dreptul de a atribui contracte subsecvente care au ca obiect prestatii de alta natura decât
cele stabilite prin acordul-cadru;
c) nu are dreptul de a incheia acorduri-cadru pe baza carora se pot atribui contracte subsecvente
de tipuri sau natura diferite unele fata de altele;
d) are dreptul
de a incheia contracte
subsecvente
numai cu operatorul/operatorii
economic/economici
semnatar/semnatari
al/ai acordului-cadru si numai pe baza regulilor si
conditiilor prevazute in respectivul acord;
e) are obligatia de a impune criterii minime de calificare care sa se raporteze cel mult la valoarea
estimata a celui mai mare contract subsecvent care se anticipeaza a fi atribuit pe durata acorduluicadru.
(3) Prin incheierea unui acord-cadru,
CONPET isi asuma fata de operatorul/operatorii
economic/economici care este/sunt parte a acordului respectiv urmatoarele obligatii principale:
a) sa nu incheie cu alt operator economic, pe durata acordului-cadru, un contract având ca obiect
achizitionarea produselor/serviciilor/lucrarilor
care fac obiectul acordului-cadru respectiv;
b) sa atribuie contracte operatorului/operatorilor economic/economici semnatar/semnatari, ori de
câte ori intentioneaza sa achizitioneze produsele/serviciile/lucrarile
care au facut obiectul
acordului-cadru respectiv, respectând conditiile esentiale stabilite la incheierea acestuia.
(4) CONPET are dreptul sa incheie cu alt operator economic un contract de achizitie având ca
obiect achizitionarea acelorasi produse/servicii/lucrari care fac obiectul acordului-cadru respectiv in
cazul in care operatorul/operatorii economici semnatar/semnatari al/ai acordului nu mai are/au
capacitatea de a raspunde solicitarilor CONPET.
(5) Acordul-cadru trebuie sa prevada, pentru contractele subsecvente care urmeaza sa fie
atribuite, elementele/conditiile considerate esentiale, care se refera la:
a) obligatiile pe care operatorul/operatorii
economic/economici
si le-a/le-au asumat prin
propunerea tehnica prezentata in cursul procedurii de atribuire, in special in ceea ce priveste
caracteristicile tehnice - functionale si de performanta - ale produselor care urmeaza sa fie
furnizate, descrierea serviciilor care urmeaza sa fie prestate si nivelul calitativ al acestora,
descrierea
lucrarilor care urmeaza sa fie executate
si nivelul calitativ al acestora,
duratele/termenele de livrare, de prestare sau de executie incepând din momentul incheierii
contractului, garantiile acordate, orice alte elemente care au fost luate in considerare in procesul
de analiza si evaluare a propunerilor tehnice;
b) pretul/tariful unitar sau preturile/tarifele unitare, alte angajamente financiare sau comerciale, pe
care operatorul/operatorii economic/economici le-a/le-au prevazut in propunerea financiara;
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c) conditii specifice, coeficienti de ajustare si formule de ajustare a preturilor, dupa caz;
d) orice alte elemente/clauze pe care CONPET le considera necesare.
(6) In cazul in care acordul-cadru este incheiat cu mai multi operatori economici, iar contractele
subsecvente urmeaza sa fie atribuite prin reluarea competitiei, acordul-cadru trebuie sa prevada:
a) elementele/conditiile care ramân neschimbabile pe intreaga durata a respectivului acord;
b) numarul maxim de operatori economici cu care se incheie acordul-cadru, conform celor
precizate in cadrul anuntului de participare;
c) elementele/conditiile care vor face obiectul reluarii competitiei pentru atribuirea contractelor
subsecvente.
(7) Elementele care pot face obiectul reofertarii se pot referi la pret, termene de
livrare/prestare/executie, caracteristici tehnice, nivel calitativ si de performanta, in masura in care
au fost prevazute in fisa de date a achizitiei.
(8) Operatorii economici au dreptul ca in procesul de reofertare sa modifice elementele/conditiile
care fac obiectul reluarii competitiei numai in sensul imbunatatirii acestora si fara sa afecteze
elementele/conditiile stabilite.
(9) In cazul in care a fost prevazuta posibilitatea de ajustare a pretului, imbunatatirea acestui
element se raporteaza la valoarea actualizata care se obtine in urma aplicarii coeficientilor de
ajustare.
(10) In cazul in care, in urma reofertarii, CONPET nu obtine imbunatatiri ale elementelor/conditiilor
care fac obiectul reluarii competitiei, aceasta va atribui contractul ofertantului clasat pe primul loc in
cadrul procedurii aplicate pentru incheierea acordului-cadru, prin luarea in considerare a conditiilor
si elementelor prevazute in oferta initiala a acestuia actualizata.
(11) In cazul in care operatorul economic caruia CONPET ii transmite o solicitare pentru
incheierea unui contract subsecvent nu are capacitatea de a raspunde acestei solicitari deoarece
cantitatea care face obiectul contractului depaseste cantitatea estimata, CONPET are dreptul de a
initia o noua procedura de atribuire pentru achizitionarea diferentei care nu poate fi acoperita de
respectivul operator economic, numai in cazul in care:
a) acordul-cadru este incheiat doar cu operatorul economic respectiv; sau
b) desi acordul-cadru este incheiat si cu alti operatori economici, nici acestia, la rândul lor, nu au
capacitatea de a acoperi diferenta respectiva.
(12) In cazul in care operatorul economic caruia CONPET ii transmite o solicitare pentru
incheierea unui contract subsecvent nu are capacitatea de a raspunde acestei solicitari din propria
sa culpa, CONPET are dreptul de a initia o noua procedura de atribuire pentru achizitionarea
intregii cantitati necesare, numai in cazul in care:
a) acordul-cadru este incheiat doar cu operatorul economic respectiv; sau
b) desi acordul-cadru este incheiat si cu alti operatori economici, nici acestia, la rândul lor, nu au
capacitatea de a raspunde solicitarii respective.
(13) Operatorul economic in culpa va suferi consecintele prevazute in acordul-cadru pentru
neindeplinirea obligatiilor in sarcina sa.
Capitolul

V. Organizarea

Art. 26. Consultarea

si desfasurarea

procedurii

de atribuire

pietei

(1) La estimarea necesitatilor de achizitii de produse, servicii, lucrari, CONPET (prin serviciile de
specialitate care intocmesc caietele de sarcini) are dreptul de a organiza consultari ale pietei in
vederea pregatirii achizitiei, prin raportare la obiectul contractului de achizitie, si pentru a informa
operatorii economici cu privire la planurile de achizitie si cerintele avute in vedere in legatura cu
acestea, facând cunoscut acest lucru prin publicarea unui anunt privind consultarea pe pagina
proprie de internet, precum si prin orice alte mijloace.
(2) Anuntul prevazut la alin. (1) trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente:
a) datele de contact;
b) adresa de internet unde sunt publicate informatiile cu privire la procesul de consultare a pietei;
c) descrierea necesitatilor obiective si constrângerilor de natura tehnica, financiara si/sau
contractuala ce caracterizeaza nevoia societatii in raport cu care se organizeaza respectiva
consultare;
d) aspectele supuse consultarii;
e) termenul pâna la care se transmit propunerile persoanelor interesate in cadrul procesului de
consultare;
f) termenul pâna la care se desfasoara procesul de consultare;
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g) descrierea modalitatii de desfasurare a consultarii, respectiv modul in care se va realiza
interactiunea cu operatorii economici ce raspund la invitatia lansata;
(3) Aspectele supuse consultarii vizeaza, fara a se limita la acestea, potentiale solutii tehnice,
financiare sau contractuale pentru satisfacerea nevoii achizitiei, precum si aspecte legate de
strategia de contractare, inclusiv divizare pe loturi sau posibilitatea solicitarii de oferte alternative.
In cadrul consultarilor prevazute la alin. (1), CONPET are dreptul de a invita experti independenti,
autoritati publice sau operatori economici, inclusiv organizatii reprezentative ale acestora.
(4) CONPET are dreptul de a utiliza sau implementa opiniile, sugestiile sau recomandarile primite
in cadrul consultarilor prevazute la alin. (1), in cazul in care le considera relevante,
pentru
pregatirea achizitiei si pentru organizarea si desfasurarea procedurii de atribuire, cu conditia ca
utilizarea sau implementarea acestor opinii, sugestii sau recomandari sa nu aiba ca efect
denaturarea concurentei si/sau incalcarea principiilor nediscriminarii si transparentei.
(5) CONPET poate organiza intâlniri cu fiecare persoana/organizatie, in cadrul carora se poarta
discutii cu privire la opiniile, sugestiile sau recomandarile pe care acestea le-au transmis sau poate
decide ca opiniile, sugestiile sau recomandarile sa fie transmise numai prin mijloace electronice la
o adresa dedicata.
(6) Pe parcursul desfasurarii procesului de consultare, CONPET va pastra confidentialitatea
asupra informatiilor declarate de participantii la consultare ca fiind confidentiale, clasificate sau
protejate de un drept de proprietate intelectuala, potrivit legii.
Art. 27. Impartirea

pe loturi

(1) CONPET are dreptul de a recurge la atribuirea pe loturi a contractelor de achizitie si a
acordurilor-cadru si, in acest caz, de a stabili dimensiunea si obiectul loturilor, cu conditia includerii
acestor informatii in documentele achizitiei.
(2) In cazul prevazut la alin. (1), CONPET precizeaza in anuntul de participare daca ofertele pot fi
depuse pentru unul, pentru mai multe sau pentru toate loturile.
(3) CONPET are dreptul, chiar si in cazul in care pot fi depuse oferte pentru mai multe sau pentru
toate loturile, sa limiteze numarul de loturi care pot fi atribuite aceluiasi ofertant. In anuntul de
participare se precizeaza numarul maxim de loturi care pot fi atribuite unui ofertant.
(4) CONPET va indica in documentele achizitiei criteriile si regulile obiective si nediscriminatorii
care se vor aplica pentru stabilirea loturilor care vor fi atribuite aceluiasi ofertant, in cazul in care in
urma aplicarii criteriului de atribuire si a factorilor de evaluare ar rezulta atribuirea catre un ofertant
a unui numar de loturi mai mare decât numarul maxim admis.
(5) In cazul in care aceluiasi ofertant ii pot fi atribuite mai multe loturi, CONPET are dreptul de a
decide atribuirea contractului/contractelor prin reunirea mai multor loturi sau a tuturor loturilor si
atribuirea acestora aceluiasi ofertant, daca a precizat in anuntul de participare faptul ca isi rezerva
dreptul de a face acest lucru si a indicat loturile sau grupurile de loturi care pot fi reunite.
(6) In cazul in care aceluiasi ofertant ii pot fi atribuite mai multe loturi, comisia de evaluare
efectueaza o evaluare comparativa a ofertelor, pentru a stabili daca ofertele depuse de catre un
ofertant pentru o anumita combinatie de loturi luate in ansamblu ar primi un punctaj superior prin
aplicarea criteriului de atribuire si a factorilor de evaluare stabiliti in documentatia de atribuire prin
raportare la loturile respective fata de punctajul total obtinut de ofertele pentru loturile individuale in
cauza luate separat.
(7) Evaluarea comparativa prevazuta la alin. (6) se efectueaza prin stabilirea in primul rând a
punctajelor ofertelor pentru fiecare lot in parte prin aplicarea criteriului de atribuire si a factorilor de
evaluare stabiliti in documentatia de atribuire si, apoi, prin compararea punctajului total astfel
obtinut cu punctajul atribuit ofertelor depuse de catre un ofertant pentru combinatia de loturi
respectiva, in ansamblu.
Art. 28. Reguli de publicitate

si transparenta

CONPET va asigura transparenta procedurii de atribuire a contractelor de achizitie/ acordurilorcadru prin publicare, in conformitate cu dispozitiile prezentelor norme, a anunturilor de intentie,
anunturilor de participare si a anunturilor de atribuire.
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Art. 29. Publicarea

anuntului

de participare

si a documentatiei

de atribuire

(1) Atunci când initiaza procedurile de atribuire prevazute la capitolul IV CONPET va publica
anuntul de participare si anuntul de atribuire pe pagina proprie de Internet. Demararea achizitiei va
fi anuntata si intr-un ziar de circulatie nationala.
(2) In cazul in care, dupa publicarea unui anunt, intervin anumite modificari fata de informatiile
deja publicate, CONPET va transmite spre publicare clarificari la anuntul initial, care trebuie sa fie
publicate nu mai târziu de 3 zile lucratoare inainte de data stabilita pentru depunerea ofertelor sau
cererilor de participare.
(3) CONPET poate prelungi termenul-limita de depunere a ofertelor in cazul in care modificarile
prevazute la alin. (2) conduc la ajustari/completari ale specificatiilor tehnice care presupun timp
suplimentar pentru reactia potentialilor ofertanti, cu exceptia modificarilor substantiale care conduc
la anularea procedurii de atribuire deoarece:
a) afecteaza atât de mult elementele ce descriu contextul achizitiei incât au ca efect schimbarea
indicatorilor principali ce caracterizeaza rezultatul contractului ce urmeaza a fi atribuit, fapt ce
afecteaza nivelul de competitie sau schimba piata de profil la care se adreseaza;
b) conduc la modificari substantiale a criteriilor de calificare si selectie, in sensul extinderii nivelului
acestora sau introducerii unora noi, fapt ce determina restrângerea competitiei sau favorizarea
unor anumiti operatori economici.
(4) CONPET poate transmite catre operatorii economici, atunci când considera necesar si util,
invitatii de depunere oferta la procedura de atribuire. Invitatiile de depunere oferta vor fi transmise
concomitent sau ulterior publicarii anuntului de participare, iar identificarea operatorilor economici
se efectueaza de serviciile de specialitate care intocmesc caietele de sarcini, prin consultarea
propriei baze de date cu evidenta furnizorilor si a oricaror alte mijloace de informare (site-uri de
licitatii, cataloge electronice de produse/servicii, liste oficiale cu operatorii pe domenii de activitate,
furnizori identificati in faza de consultare a pietei, etc.).
(5) In cazul in care, din motive tehnice, documentatia de atribuire nu poate fi publicata pe pagina
proprie de Internet a CONPET, aceasta va asigura obtinerea gratuita a documentatiei de atribuire
de catre orice operator economic interesat care inainteaza o solicitare scrisa in acest sens, prin
punerea la dispozitie a unui exemplar din documentatia de atribuire, pe suport hârtie si / sau pe
suport electronic. Unele materiale care au caracter confidential (proiecte integrale, cu drept de
autor, harti topografice, date tehnice din sistemul de transport etc.) trebuie sa fie predate
potentialilor ofertanti individual (CD, DVD, etc.), pe baza de proces verbal prin care acestia
recunosc caracterul confidential al materialelor primite si conditiile de utilizare.
(6) In cazuri exceptionale, la solicitarea scrisa a operatorului economic, documentatia de atribuire
poate fi transmisa prin posta. In acest caz, costurile aferente transmiterii documentatiei vor fi
suportate de catre operatorii economici care vor sa beneficieze de aceasta facilitate.
(7) Fara a afecta aplicabilitatea prevederilor prezentelor norme referitoare la perioadele minime
care trebuie asigurate intre, pe de o parte, data transmiterii spre publicare a anunturi lor de
participare si, pe de alta parte, data-limita pentru depunerea ofertelor sau solicitarilor de
participare, CONPET va corela si stabili perioada de depunere a ofertelor in functie de
complexitatea contractului de achizitie /acordului-cadru si de cerintele specifice, astfel incât
operatorii economici interesati sa beneficieze de un interval de timp adecvat si suficient pentru
elaborarea ofertelor sau solicitarilor de participare si pentru pregatirea documentelor de calificare si
selectie care sunt solicitate prin documentele achizitiei.
(8) In situatia in care ofertele sau solicitarile de participare nu pot fi elaborate decât dupa vizitarea
amplasamentului sau dupa consultarea la fata locului a unor documente suplimentare pe care se
bazeaza documentele achizitiei, perioada stabilita pentru depunerea ofertelor/solicitarilor
de
participare este mai mare decât perioada minima prevazuta de prezentele norme pentru procedura
de atribuire utilizata si este stabilita astfel incât operatorii economici interesati sa aiba posibilitatea
reala si efectiva de a obtine toate informatiile necesare pentru pregatirea corespunzatoare a
ofertelor/solicitarilor de participare.
(9) CONPET prelungeste perioada stabilita in anuntul de participare sau in documentele achizitiei
pentru depunerea ofertelor/solicitarilor de participare, in urmatoarele cazuri:
a) in cazul in care, din orice motiv, informatiile suplimentare sau raspunsul CONPET la solicitarea
de clarificari nu sunt transmise in termenele prevazute la art. 31, desi clarificarile sau informatiile
suplimentare au fost solicitate de operatorul economic in timp util;
b) in cazul in care se modifica semnificativ documentele achizitiei.
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(10) Durata prelungirii perioadei stabilite potrivit alin. (9) este proportionala cu volumul si
complexitatea informatiilor transmise prin clarificari, a informatiilor suplimentare sau a modificarilor
aduse documentelor achizitiei.
Art. 30. Elaborarea documentatiei de atribuire
(1) CONPET va elabora documentatia de atribuire care contine toate informatiile necesare
pentru a asigura operatorilor economici o informare completa, corecta si precisa cu privire la
cerintele achizitiei, obiectul contractului si modul de desfasurare a procedurii de atribuire.
(2) Specificatiile tehnice sunt stabilite prin documentatia de atribuire si definesc caracteristicile
solicitate privind lucrarea, serviciul sau produsele care fac obiectul achizitiei.
(3) Specificatiile tehnice trebuie sa permita tuturor operatorilor economici accesul egal la
procedura de atribuire si nu trebuie sa aiba ca efect introducerea unor obstacole nejustificate fata
de asigurarea unei concurente efective intre operatorii economici.
(4) Specificatiile tehnice se stabilesc prin una dintre urmatoarele modalitati:
a) prin raportare la cerinte de performanta sau cerinte functionale, inclusiv caracteristici de mediu,
cu conditia ca parametrii sa fie suficient de precisi pentru a permite ofertantilor sa determine
obiectul contractului si CONPET sa atribuie contractul;
b) prin trimitere la specificatii tehnice si, ca ordine de prioritate, la standarde nationale care
transpun standarde europene, evaluari tehnice europene, specificatii tehnice comune, standarde
internationale, alte sisteme de referinta tehnice instituite de catre organismele de standardizare
europene sau, in lipsa oricarora dintre acestea, la standarde nationale, la agremente tehnice
nationale sau specificatii tehnice nationale referitoare la proiectarea, calcularea si executia
lucrarilor si la utilizarea produselor; fiecare trimitere este insotita de mentiunea "sau echivalent";
c) prin raportare la cerinte de performanta sau cerinte functionale, potrivit Iit. a), si prin trimitere la
specificatiile tehnice prevazute la lit. b) ca modalitate de a prezuma conformitatea cu respectivele
cerinte de performanta sau cerinte functionale;
d) prin trimitere la specificatiile tehnice prevazute la Iit. b) pentru unele caracteristici si prin
raportare la cerinte de performanta sau cerinte functionale prevazute la lit. a) pentru alte
caracteristici.
(5) In general, specificatiile tehnice nu precizeaza un anumit producator, o anumita origine sau un
anumit procedeu care caracterizeaza produsele sau serviciile furnizate de un anumit operator
economic si nici nu se refera la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie specifica, care
ar avea ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau produse.
(6) Prin exceptie de la prevederile alin. (5), stabilirea specificatiilor tehnice prin precizarea
elementelor prevazute la alin. (5) este permisa in situatii motivate expres de entitatile initiatoare ale
achizitiei din cadrul CONPET.
(7) In cazul in care CONPET stabileste specificatiile tehnice conform art. 4) litera a) CONPET nu
respinge o oferta pe motiv ca lucrarile, produsele sau serviciile oferite nu sunt conforme cu
specificatiile tehnice la care se face trimitere, daca ofertantul demonstreaza in oferta sa, prin orice
mijloace adecvate, ca solutiile propuse indeplinesc intr-un mod echivalent cerintele definite prin
specificatiile tehnice.
(8) CONPET poate initia aplicarea procedurii de atribuire numai dupa ce a fost elaborata si
aprobata documentatia de atribuire.
(9) Documentatia de atribuire este alcatuita din urmatoarele:
a) Fisa de date, in care vor fi incluse urmatoarele:
i. informatii generale privind CONPET (denumire, forma juridica, sediul social, numar de
inmatriculare in registrul comertului, cod unic de inregistrare, capital social varsat, cont bancar),
persoane de contact (inclusiv telefon, fax, e-mail) si mijloacele de comunicare;
ii. instructiuni privind datele limita care trebuie respectate si formalitati care trebuie indeplinite in
legatura cu participarea la procedura de atribuire;
iii. daca sunt solicitate, criteriile de calificare, precum si documentele care urmeaza sa fie
prezentate de ofertanti pentru dovedirea indeplinirii criteriilor de calificare;
iv. informatii detaliate si complete privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei
câstigatoare;
v. modul in care trebuie intocmite si structurate propunerea tehnica si cea financiara;
vi. informatii privind garantia de participare;
vii. daca este cazul, instructiuni privind modalitatea de ajustare a pretului contractelor cu o durata
mai mare de 24 de luni;
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In cazul acordului-cadru, fisa de date a achizitiei trebuie sa contina si un set minim de
informatii specifice referitoare la:
•
numarul sau intervalul in care se va incadra numarul de operatori economici care vor fi
parte a acordului-cadru ce urmeaza sa fie incheiat;
•
optiunea de a atribui contractele subsecvente incheierii acordului-cadru cu/fara reluarea
competitiei, in cazul in care acordul-cadru urmeaza sa fie incheiat cu mai multi operatori
economici;
•
frecventa de atribuire a contractelor subsecvente;
•
criteriul de atribuire si, dupa caz, factorii de evaluare care urmeaza sa se aplice pentru
atribuirea contractelor subsecvente, precum si orice alte reguli aferente, in cazul in care atribuirea
contractelor respective urmeaza sa se realizeze prin reluarea competitiei sau partial prin reluarea
competitiei;
•
estimari ale cantitati lor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata intregului
acord-cadru, precum si ale cantitati lor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur
contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru;
•
estimarea valorii celui mai mare contract subsecvent care urmeaza sa fie atribuit pe durata
acordului-cadru.
ix.
caile de atac ce pot fi utilizate.
b) Caietul de sarcini sau documentatia
descriptiva,
aceasta din urma fiind utilizata in cazul
aplicarii procedurii de dialog competitiv.
b.t.) Caietul de sarcini contine, in mod obligatoriu, specificatii tehnice care reprezinta cerinte,
prescriptii, caracteristici de natura tehnica ce permit fiecarui produs, serviciu sau lucrare sa fie
descris, in mod obiectiv, astfel incât sa corespunda necesitatii achizitiei. Specificatiile tehnice
definesc, dupa caz si fara a se limita la: caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de
performanta, cerinte privind impactul asupra mediului inconjurator, cerinte de performanta
energetica, de siguranta in exploatare, dimensiuni, terminologie, simboluri, teste si metode de
testare, garantie, ambalare, etichetare, marcare si instructiuni de utilizare a produsului, tehnologii
si metode de productie, precum si sisteme de asigurare a calitatii si conditii pentru certificarea
conformitatii cu standarde relevante sau altele asemenea. In cazul contractelor de lucrari,
specificatiile tehnice pot face referire, de asemenea, si la prescriptii de proiectare si de calcul al
costurilor, la verificarea, inspectia si conditiile de receptie a lucrarilor sau a tehnicilor, procedeelor
si metodelor de executie, ca si la orice alte conditii cu caracter tehnic pe care CONPET este
capabil sa le descrie, in functie si de diverse acte normative si reglementari generale sau specifice,
in legatura cu lucrarile finalizate si cu materialele sau alte elemente componente ale acestor
lucrari.Specificatiile tehnice trebuie sa permita oricarui ofertant accesul egal la procedura de
atribuire si nu trebuie sa aiba ca efect introducerea unor obstacole nejustificate, de natura sa
restrânga concurenta intre operatorii economici.
b.2.) Documentul descriptiv cuprinde, in mod obligatoriu, cel putin o descriere a necesitatilor,
obiectivelor si constrângerilor CONPET, pe baza carora se vor derula negocierile/dialogull, precum
si cerintele minime de ordin tehnic, sau de performanta/functionalitate
minime, ce trebuie
indeplinite de fiecare oferta/solutie preliminara pentru a fi admisa la faza urmatoare.
c) Proiectul de contract continand clauzele contractuale obligatorii;
d) Formulare si modele de documente.
VIII.

Art. 31. Clarificari in legatura cu documentatia de atribuire
(1) Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita c1arificari sau informatii suplimentare
in legatura cu documentatia de atribuire.
(2) CONPET va raspunde in mod clar si complet, cât mai repede posibil, la orice solicitare de
c1arificari sau informatii suplimentare, intr-o perioada care nu trebuie sa depaseasca, de regula, 3
zile lucratoare de la primirea unei astfel de solicitari din partea unui operator economic.
(3) CONPET va publica raspunsurile insotite de intrebarile aferente la adresa de Internet la care
sunt disponibile documentele achizitiei, luând masuri pentru a nu dezvalui identitatea operatorului
economic care a solicitat clarificarile sau informatiile suplimentare respective.
(4) In masura in care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate in timp
util, tinând seama de termenul de raspuns al CONPET prevazut la alin. (2), raspunsul CONPET la
aceste solicitari trebuie sa fie transmis cu cel putin 6 zile inainte de termenul stabilit pentru
depunerea ofertelor sau solicitarilor de participare.
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Art. 32. Stabilirea criteriilor de calificare si selectie
CONPET are dreptul de a aplica in cadrul procedurii de atribuire numai criterii de calificare si
selectie referitoare la:
a) motive de excludere a candidatului/ofertantului;
b) capacitatea candidatului/ofertantului.
Art. 33. Motivele de excludere a candidatului/ofertantului
(1) CONPET va exclude din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie orice
ofertant despre care are cunostinta ca, in ultimii 5 (cinci) ani, a fost condamnat prin hotarârea
definitiva a unei instante judecatoresti, pentru participare la activitati ale unei organizatii criminale,
pentru coruptie, pentru frauda si / sau pentru spalare de bani.
(2) CONPET va exclude din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie orice
ofertant / ofertant asociat / subcontractant care are drept membri in cadrul consiliului de
administratie / organului de conducere ori de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane
care sunt sot/sotie, ruda sau afin pâna la gradul al doilea inclusiv ori care se afla in relatii
comerciale cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul CONPET.
(3) CONPET va exclude dintr-o procedura pentru atribuirea contractului de achizitie orice ofertant
care se afla in oricare dintre urmatoarele situatii:
a) se afla in procedura insolventei sau in lichidare, in supraveghere judiciara sau in incetarea
activitatii. CONPET nu va exclude din procedura de atribuire un operator economic impotriva
caruia s-a deschis procedura generala de insolventa atunci cand, pe baza informatiilor si/sau
documentelor prezentate de operatorul economic in cauza, stabileste ca acesta are capacitatea de
a executa contractul de achizitie/acordul-cadru. Aceasta presupune ca respectivul operator
economic se afla fie in faza de observatie si a adoptat măsurile necesare pentru a intocmi un plan
de reorganizare fezabil, ce permite continuarea, de o maniera sustenabila, a activitatii curente, fie
este În cadrul fazei de reorganizare judiciara si respecta integral graficul de implementare a
planului de reorganizare aprobat de instanta.
b) nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale
catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale
in vigoare in România sau in tara in care este stabilit;
c) in ultimii 2 (doi) ani nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile
contractuale, din motive imputabile ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de natura sa
produca prejudicii beneficiarilor acestuia, lucru confirmat in documentul constatator emis de
CONPET sau de alti beneficiari. Refuzul ofertantului declarat castigator de a semna contractul
este asimilabil situatiei prevazute la aceasta litera.
d) a fost condamnat, in ultimii 3 (trei) ani, prin hotarârea definitiva a unei instante judecatoresti,
pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie
profesionala;
e) prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre CONPET, in scopul
demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si / sau a conformitatii ofertei;
f) orice alte situatii in care CONPET ar putea inregistra un prejudiciu de imagine sau de orice
alta natura;
g) operatorul economic inregistreaza debite restante in contabilitatea CONPET.
(4) CONPET are dreptul sa excluda dintr-o procedura pentru atribuirea contractului de achizitie
orice ofertant care se afla in oricare dintre urmatoarele situatii:
a) operatorul economic care a derulat in ultimii doi ani relatii comerciale cu CONPET si a obtinut
un scor mai mic de 70 de puncte in "Fisa de evaluare a performantei furnizori/o;',
Fisa de evaluare a performantei furnizorului face parte din documentatia de atribuire, sectiunea
formulare si se completeaza la finalizarea oricarui contract de achizitie incheiat de CONPET, iar un
exemplar se transmite executantului/prestatorului/furnizorului.
Fisa de evaluare a performantei furnizorului serveste pentru intocmirea de catre CONPET a
propriei baze de date a furnizorilor, iar de tert poate fi utilizat ca recomandare privind calitatea
produselor livrate, a serviciilor prestate si lucrarilor executate.
b) operatorul economic care la data achizitiei are deja contracte de achizitie in derulare cu
CONPET si inregistreaza intarzierii in realizarea acestora.
Art. 34. Stabilirea criteriilor privind capacitatea
(1) CONPET are dreptul de a aplica in cadrul procedurii de atribuire numai criterii privind
capacitatea, referitoare la:
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a) capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, respectiv informatii si documente relevante
referitoare la capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi, cu privire la
partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa le indeplineasca efectiv.
b) situatia economica si financiara;
c) capacitatea tehnica si profesionala (experienta similara) prin prezentarea, dupa caz, a unora sau
mai multora informatii si documente.
(2) Criteriile de calificare au ca scop demonstrarea potentialului tehnic, financiar si organizatoric
al fiecarui operator economic participant la procedura, potential care trebuie sa reflecte
posibilitatea concreta a acestuia de a indeplini contractul si de a rezolva eventualele dificultati
legate de indeplinirea acestuia, in cazul in care oferta sa va fi declarata câstigatoare.
(3) CONPET stabileste numai cerinte de participare care sunt necesare si adecvate pentru a se
asigura ca un candidatlofertant are capacitatea juridica si financiara si competentele tehnice si
profesionale pentru a executa contractul de achizitie /acordul-cadru care urmeaza sa fie atribuit.
(4) CONPET nu poate stabili cerinte de participare pentru subcontractantii
propusi de
ofertantlcandidat in oferta sau solicitarea de participare, dar ia in considerare capacitatea tehnica
si profesionala a subcontractantilor propusi pentru partea lor de implicare in contractul care
urmeaza sa fie indeplinit, daca documentele prezentate sunt relevante in acest sens.
(5) In cazul in care din informatiile si documentele prezentate potrivit alin. (4) nu rezulta ca
subcontractantul propus are capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din
contract pe care acesta urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv, CONPET respinge subcontractantul
propus si solicita ofertantului/candidatului o singura data inlocuirea acestuia si prezentarea unui alt
subcontractant care sa aiba capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din
contract pe care acesta urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv.
(6) Toate cerintele privind capacitatea trebuie sa aiba legatura cu obiectul contractului de achizitie
/acordului-cadru si sa fie proportionale prin raportare la obiectul acestuia.
(7) CONPET are dreptul de a solicita oricarui operator economic sa prezinte documente relevante
care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de
vedere profesional, in conformitate cu cerintele legale din tara in care este stabilit operatorul
economic.
(8) In procedurile de atribuire a contractelor de achizitie de servicii, in cazul in care este necesar
ca operatorii economici sa detina o autorizatie speciala sau sa fie membri ai unei anumite
organizatii pentru a putea presta serviciile in cauza in statul de origine, CONPET are dreptul de a
solicita acestora sa demonstreze ca detin o astfel de autorizatie sau ca sunt membri ai unei astfel
de organizatii.
(9) CONPET are dreptul de a stabili prin documentatia de atribuire cerinte privind situatia
economica si financiara care sunt necesare si adecvate pentru a se asigura ca operatorii
economici dispun de capacitatea economica si financiara necesara pentru a executa contractul de
achizitie /acordul-cadru si pentru a fi protejata fata de un eventual risc de neindeplinire
corespunzatoare a contractului.
(10) Cerintele privind situatia economica si financiara pot viza elemente cum arfi:
a) un anumit nivel minim al cifrei de afaceri anuale, inclusiv o anumita cifra de afaceri minima in
domeniul obiectului contractului de achizitie /acordului-cadru; cifra de afaceri minima anuala
impusa operatorilor economici nu trebuie sa depaseasca de doua ori valoarea estimata a
contractului de achizitie /acordului-cadru;
b) anumite niveluri ale altor indicatori economico-financiari relevanti, precum nivelul de lichiditate
anuala;
c) un nivel corespunzator al asigurarii de risc profesional.
(11) Prin exceptie de la prevederile alin. (10) Iit. a), cifra de afaceri mlnrma anuala impusa
operatorilor economici poate depasi limita prevazuta la alin. (10) lit. a) in cazuri temeinic justificate,
precum cele legate de existenta unor riscuri speciale aferente naturii lucrarilor, serviciilor sau
produselor care fac obiectul contractului de achizitie /acordului-cadru.
(12) In cazul prevazut la alin. (11), se vor indica in documentele achizitiei principalele motive care
justifica o astfel de cerinta.
(13) In cazul in care urmeaza sa fie atribuite contracte de achizitii in baza unui acord-cadru cu
reluarea competitiei, nivelul cifrei de afaceri minime anuale prevazut la alin. (10) lit. a) se
raporteaza la valoarea maxima anticipata a contractelor subsecvente ce urmeaza sa se execute in
acelasi timp sau, daca aceasta nu este cunoscuta, la valoarea estimata a acordului-cadru.
(14) Operatorul economic face dovada indeplinirii cerintelor privind situatia economica si
financiara, de regula, prin prezentarea, dupa caz, a unora sau mai multora dintre urmatoarele
informatii si documente:
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a) declaratii sau extrase bancare corespunzatoare sau, acolo unde este cazul, dovada asigurarii
de risc profesional;
b) prezentarea situatiilor financiare sau a extraselor din situatiile financiare, in cazul in care
publicarea situatiilor financiare este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit operatorul
economic;
c) o declaratie privind cifra totala de afaceri a operatorului economic si, acolo unde este cazul, cifra
de afaceri din domeniul de activitate care face obiectul contractului, pentru cel mult ultimele trei
exercitii financiare disponibile, in functie de data infiintarii sau inceperii activitatii operatorului
economic, in masura in care informatiile privind cifrele de afaceri sunt disponibile.
(15) In cazul in care, din motive obiective si justificate, operatorul economic nu este in masura sa
prezinte una sau mai multe dintre informatiile si documentele prevazute la alin. (14), operatorul
economic este autorizat sa faca dovada situatiei sale economice si financiare prin orice alt
document pe care CONPET il considera adecvat.
(16) CONPET are dreptul de a stabili prin documentele achizitiei cerinte privind capacitatea tehnica
si profesionala care sunt necesare si adecvate pentru a se asigura ca operatorii economici detin
resursele umane si tehnice si experienta necesare pentru a executa contractul de achizitie
/acordul-cadru la un standard de calitate corespunzator.
(17) Cerintele privind capacitatea tehnica si profesionala stabilite pot viza in special existenta unui
nivel corespunzator de experienta, prin raportare la contractele executate in trecut.
(18) In cazul procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie /acordurilor-cadru de servicii sau
de lucrari ori a contractelor de achizitie /acordurilor-cadru de produse care necesita lucrari sau
operatiuni de amplasare sau instalare, capacitatea profesionala a operatorilor economici de a
presta serviciile sau de a executa constructia sau operatiunile de instalare poate fi evaluata in
functie de aptitudinile, competentele, eficienta, experienta si potentialul acestora.
(19) Operatorul economic face dovada indeplinirii cerintelor privind capacitatea tehnica si
profesionala prin prezentarea, dupa caz, a unora sau mai multora dintre urmatoarele informatii si
documente:
a) lista a lucrarilor realizate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 5 ani, insotita de
certificate de buna executie pentru lucrarile cele mai importante;
b) lista principalelor Iivrari de produse efectuate sau a principalelor servicii prestate in cursul unei
perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici
sau privati;
c) indicarea tehnicieni lor sau a organismelor tehnice implicate, indiferent daca fac sau nu parte
din organizatia operatorului economic, in special a celor care raspund de controlul calitatii si, in
cazul contractelor de achizitii de lucrari, a celor aflati la dispozitia contractantului in vederea
executarii lucrarilor;
d) descrierea facilitatilor tehnice si a masurilor utilizate de operatorul economic in vederea
asigurarii calitatii si a facilitatilor sale de studiu si de cercetare;
e)
precizarea sistemelor de management si de trasabilitate din cadrul lantului de aprovizionare
pe care operatorul economic le va putea aplica pe parcursul executarii contractului;
f)
in cazul in care produsele sau serviciile care urmeaza sa fie furnizate sunt complexe sau, cu
caracter exceptional, sunt destinate unui scop special, rezultatele unui control efectuat de de un
organism oficial competent din tara in care este stabilit operatorul economic, sub rezerva acordului
respectivului organism, care vizeaza capacitatile de productie ale operatorului economic care
furnizeaza produsele sau capacitatea tehnica a operatorului economic care presteaza serviciile si,
daca este necesar, facilitatile de studiu si de cercetare care sunt la dispozitia acestuia si masurile
de control al calitatii pe care acesta urmeaza sa le aplice;
g)
calificarile educationale si profesionale ale operatorului economic care presteaza servicii ori
executa lucrari sau ale personalului de conducere al operatorului economic, daca acestea nu
constituie factori de evaluare;
h) precizarea masurilor de management de mediu pe care operatorul economic le va putea
aplica pe parcursul executarii contractului;
i) o declaratie cu privire la numarul mediu anual de personal al operatorului economic care
presteaza servicii ori executa lucrari si numarul personalului de conducere din ultimii 3 ani;
j) o declaratie cu privire la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice la dispozitia operatorului
economic care presteaza servicii ori executa lucrari pentru executarea contractului;
k) precizarea partii/partilor din contract pe care operatorul economic intentioneaza sa o/le
subcontracteze;
1) esantioane, descrieri sau fotografii ale produselor care urmeaza a fi livrate, a caror autenticitate
trebuie certificata la solicitarea CONPET;
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m) certificate emise de institute oficiale responsabile cu controlul calitatii sau organisme cu
competente recunoscute, care atesta conformitatea produselor care urmeaza a fi livrate,
identificata in mod clar prin trimitere la specificatii tehnice sau standarde.
(20) Criteriile de selectie au ca scop selectarea candidatilor cu cea mai mare capacitate
economica si financiara, tehnica si/sau profesionala dintre operatorii economici care au depus o
solicitare de participare in cazul aplicarii procedurilor de atribuire ce se desfasoara in mai multe
etape.
(21) Selectia candidatilor reprezinta un proces distinct care urmeaza procesului de calificare si
care are ca scop doar limitarea numarului de candidati calificati care vor participa la
dialog/negocieri. Selectia se realizeaza prin acordarea pentru fiecare candidat in parte a unui
punctaj care trebuie sa reflecte capacitatea acestuia de a indeplini contractul ce urmeaza sa fie
atribuit.
(22) CONPET stabileste criterii de selectie in cadrul documentatiei de atribuire atunci când aplica
in cadrul procedurii de atribuire etapa de selectie a candidatilor si trebuie sa se raporteze la
criteriile de calificare stabilite prin documentatia de atribuire.
(23) Criteriile de selectie pot privi numai situatia economica si financiara si/sau capacitatea tehnica
si profesionala si trebuie sa se raporteze la criterii de calificare ce au fost stabilite prin
documentatia de atribuire.
(24) Criteriile de calificare si criteriile de selectie sunt incluse in fisa de date a achizitiei, precum si
in anuntul de participare.
(25) Criteriile de calificare si criteriile de selectie precizate in caietul de sarcini ori in documentatia
descriptiva si care nu sunt prevazute in fisa de date a achizitiei/anuntul de participare sunt
considerate clauze nescrise.
(26) CONPET va preciza in anuntul de participare si in documentatia de atribuire modalitatea de
acordare a punctajului pe baza caruia se va realiza clasamentul candidatilor, ori de câte ori
urmeaza sa realizeze o selectie a acestora.
(27) CONPET are dreptul de a impune ca cerinta minima de calificare, in raport cu situatia
economica si financiara a ofertantilor/candidatilor, un anumit nivel al unor indicatori economici sau
financiari, numai in cazul in care indicatorii respectivi au o legatura concreta cu un eventual risc de
neindeplinire a contractului.
(28) CONPET are dreptul de a impune prin documentatia de atribuire ca, in cazul in care este
depusa o oferta de catre operatori economici care participa in comun la procedura de atribuire,
fiecare dintre acestia sa demonstreze indeplinirea unui nivel al criteriilor referitoare la situatia
economica si financiara si capacitatea tehnica si profesionala proportional cu cota de implicare in
executarea viitorului contract.
Art. 35. Stabilirea criteriilor de atribuire
(1) CONPET va atribui contractul de achizitie/acordul-cadru ofertantului care a depus oferta cea
mai avantajoasa din punct de vedere economic.
(2) Pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic CONPET are
dreptul de a aplica unul din urmatoarele criterii de atribuire:
a) pretul cel mai scazut;
b) cel mai bun raport calitate-pret.
(3) In cazul in care criteriul utilizat este "pretul cel mai scazut", stabilirea ofertei câstigatoare se
realizeaza prin compararea preturilor prezentate in cadrul ofertelor declarate admisibile.
(4) CONPET nu va utiliza "pretul cel mai scazut" drept criteriu de atribuire in cazul contractelor de
servicii avand ca obiect prestatii intelectuale, cum ar fi cele de consultanta/asistenta tehnica,
elaborare studii, proiectare sau supervizare, aferente unor proiecte de complexitate ridicata,
criteriul de atribuire prevazut la alin (2) litera b) fiind obligatoriu, iar ponderea alocata factorului pret
nu poate fi mai mare de 40%.
(5) De asemenea, in cazul in care atribuirea contractului de achizitie se realizeaza prin aplicarea
procedurii de dialog competitiv, criteriul de atribuire utilizat va fi numai "cel mai bun raport calitatepret".
(6) In cazul in care criteriul utilizat este "cel mai bun raport calitate-pret" stabilirea ofertei
castigatoare se realizeaza prin aplicarea unui sistem de factori de evaluare pentru care se
stabilesc ponderi relative sau un algoritm specific de calcul. Factorii de evaluare a ofertelor,
precum si algoritmul de punctare se precizeaza in mod clar si detaliat in cadrul documentatiei de
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atribuire si vor reflecta metodologia de punctare a avantajelor care vor rezulta din propunerile
tehnice si financiare prezentate de ofertanti
(7) Factorii de evaluare pot viza, printre altele:
a) calitatea, inclusiv avantajele tehnice, caracteristicile estetice si functionale, accesibilitatea,
conceptul de proiectare pentru toti utilizatorii, caracteristicile sociale, de mediu si inovatoare si
comercializarea si conditiile acesteia;
b) organizarea, calificarea si experienta personalului desemnat pentru executarea contractului, in
cazul in care calitatea personalului desemnat poate sa aiba un impact semnificativ asupra nivelului
calitativ de executare a contractului. In acest caz CONPET nu poate folosi organizarea, calificarea
si experienta personalului desemnat pentru a efectua activitatile contractului ca parte a procesului
de calificare si selectie in cadrul procedurii de atribuire a respectivului contract. Aceste criterii se
pot referi doar la calificarea si experienta profesionala a personalului de conducere.
c) serviciile postvânzare/postexecutie,
asistenta tehnica si conditiile de livrare, cum ar fi data
livrarii, procesul de livrare si termenul de livrare sau de finalizare lucrari.
(8) Factorii de evaluare utilizati trebuie sa asigure:
a) concurenta reala intre operatorii economici si sa fie insotiti de prevederi care sa permita
verificarea efectiva a informatiilor furnizate de catre ofertanti, in scopul aplicarii factorilor de
evaluare. Atunci când considera necesar, CONPET verifica exactitatea informatiilor si dovezilor
furnizate de ofertanti.
b) sa aiba o legatura directa cu natura si obiectul contractului de achizitie ce urmeaza sa fie
atribuit.
c) sa reflecte un avantaj pe care CONPET il poate obtine prin utilizarea factorului de evaluare
respectiv.
(9) Ponderea stabilita pe fiecare factor de evaluare nu trebuie sa conduca la distorsionarea
rezultatului aplicarii procedurii, iar pentru fiecare factor se va stabili o pondere care sa reflecte in
mod concret:
a) importanta caracteristicii tehnice/functionale considerate a reprezenta un avantaj calitativ, de
mediu si /sau social ce poate fi punctat;
b) cuantumul valoric al avantajelor de natura financiara pe care ofertantii le pot oferi prin
asumarea unor angajamente suplimentare in raport cu cerintele minime prevazute in caietul de
sarcini sau documentul descriptiv.
(10) Criteriul de atribuire stabilit in documentatia de atribuire nu poate fi schimbat pe parcursul
aplicarii procedurii.

Art. 36. Stabilirea garantiei de participare si a garantiei de buna executie
CONPET are dreptul de a stabili in functie de complexitatea contractului ce urmeaza a fi atribuit,
forma si cuantumul garantiilor de participare si de buna executie.

Art. 37. Garantia de participare
(1) Garantia de participare reprezinta un instrument aferent modului de prezentare a ofertei, care
are drept scop protejarea CONPET fata de riscul unui comportament necorespunzator al
ofertantului pe toata perioada implicarii sale in procedura de atribuire.
(2) Fisa de date a achizitiei trebuie sa contina urmatoarele informatii privind constituirea garantiei
de participare:
a) cuantumul garantiei de participare in suma fixa, suma care nu poate depasi 2% din valoarea
estimata a contractului de achizitie sau in cazul acordului-cadru din valoarea estimata a celui mai
mare contract subsecvent, fara a se lua in calcul valoarea pentru diverse si neprevazute, daca este
cazul;
b) perioada de valabilitate a garantiei de participare, care va fi cel putin egala cu perioada
minima de valabilitate a ofertei, astfel cum a fost solicitata prin documentatia de atribuire.
(3) Garantia de participare se constituie prin scrisoare de garantie bancara in beneficiul Conpet.
Aceasta se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de
atribuire si trebuie sa fie irevocabila si sa prevada in mod expres faptul ca plata sumei respective
se va face la prima si simpla cerere, adica neconditionat, numai pe baza declaratiei beneficiarului
CONPET cu privire la culpa persoanei garantate.
(4) CONPET nu are dreptul de a impune eliberarea garantiei pentru participare de catre o anumita
banca, nominalizata in mod expres in documentatia de atribuire.
(5) Garantia de participare se poate constitui si prin:
a) ordin de plata, cu conditia efectuarii viramentului pâna la data deschiderii ofertelor;
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b) depunerea la casieria CONPET a unei sume in numerar, in cazul in care valoarea garantiei de
participare este mai mica de 5.000 lei si numai daca in documentatia de atribuire este prevazuta
aceasta posibilitate.
(6) In orice situatie, dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata in original
cel mai târziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor.
(7) CONPET are dreptul de a retine garantia pentru participare, atunci cand ofertantul se afla in
oricare dintre urmatoarele situatii:
a) isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia;
b) oferta sa fiind stabilita câstigatoare, nu constituie garantia de buna executie in perioada
stabilita prin contract;
c) oferta sa fiind stabilita câstigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie/acordul in
perioada de valabilitate a ofertei.
(8) Garantia pentru participare, constituita de ofertantul a carui oferta a fost stabilita ca fiind
câstigatoare, se restituie de CONPET in cel mult 3 zile lucratoare de la data constituirii garantiei de
buna executie.
(9) Garantia de participare, constituita de ofertantii a caror oferta nu a fost stabilita câstigatoare, se
restituie de CONPET dupa semnarea contractului de achizitie cu ofertantul/ofertantii ale carui/caror
oferte au fost desemnate câstigatoare, dar nu mai târziu de 3 zile lucratoare de la data semnarii
contractului de achizitie.
(10) In cazul in care CONPET se afla in situatia de a anula procedura de atribuire, garantia de
participare se restituie dupa data expirarii termenului de depunere a unei contestatii cu privire la
aceasta decizie, dar nu mai târziu de 3 zile lucratoare de la aceasta data.
(11) Dupa primirea comunicarii prevazute la art. 45 din norme, ofertantii ale caror oferte au fost
declarate necâstigatoare au dreptul de a obtine eliberarea garantiei de participare inainte de
expirarea perioadei prevazute la alin. (10) daca transmit CONPET o solicitare in acest sens.
CONPET poate restitui garantia de participare in cel mult 3 zile lucratoare de la primirea unei
solicitari in acest sens.
Art. 38. Garantia de buna executie
(1) Garantia de buna executie a contractului se constituie de catre contractant in scopul asigurarii
CONPET de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului de
achizitie/contractu Iui subsecvent.
(2) CONPET va stabili in documentatia de atribuire modalitatea de constituire a garantiei de buna
executie, precum si cuantumul acesteia, care insa nu trebuie sa depaseasca 10% din pretul
contractului, fara TVA.
(3) In cazul in care pe parcursul executarii contractului se suplimenteaza valoarea acestuia,
contractantul are obligatia de a completa garantia de buna executie in corelatie cu noua valoare a
contractului de achizitie.
Art. 39. Constituirea

garantiei

de buna executie

(1) Garantia de buna executie se constituie prin:
a) Scrisoare de garantie bancara in beneficiul Conpet, care devine anexa la contract. Aceasta se
prezinta in original, trebuie sa aiba valabilitatea solicitata si trebuie sa fie irevocabila si sa prevada
in mod expres faptul ca plata sumei reprezentand garantia de buna executie sau a oricarei sume
pana la concurenta acesteia se va face neconditionat, la prima si simpla cerere scrisa a CONPET,
in care se mentioneaza obligatiile pe care nu le-a respectat contractantul.
b)
Virament bancar, prin deschiderea unui cont la dispozitia CONPET;
c)
Numerar, prin depunerea la casieria CONPET, in cazul in care valoarea garantiei de buna
executie este mai mica de 5.000 lei;
(2) Daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din
sumele datorate pentru facturi partiale, cu conditia ca aceasta posibilitate sa fi fost prevazuta in
documentatia de atribuire. In acest caz contractantul are obligatia de a deschide un cont la
dispozitia CONPET, la o banca agreata de ambele parti. Suma initiala care se depune de catre
contractant in contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 1% din pretul contractului. Pe
parcursul indeplinirii contractului, CONPET urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri
succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pâna la concurenta sumei stabilite drept
garantie de buna executie in contract. Contul astfel deschis este purtator de dobânda in favoarea
contractantului.
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Art. 40. Retinerea si restituirea garantiei de buna executie
(1) CONPET are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricând pe
parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care contractantul nu isi
indeplineste sau isi indeplineste in mod necorespunzator obligatiile asumate prin contract. Anterior
emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie CONPET are obligatia de a notifica
pretentia atat contractantului cat si emitentului Scrisorii de garantie, precizând obligatiile care nu au
fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului.
(2) In situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total, contractantul are obligatia de
a reintregi garantia in cauza raportat la restul ramas de executat.
(3) CONPET are obligatia de a eliberalrestitui garantia de buna executie astfel:
a. In cazul contractului de furnizare, CONPET are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna
executie in cel mult 14 zile de la data intocmirii procesului-verbal de receptie a produselor care fac
obiectul contractului si/sau de la plata facturii finale, daca nu a ridicat pâna la acea data pretentii
asupra ei.
b. In cazul contractului de servicii, CONPET are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna
executie in cel mult 14 zile de la data indeplinirii de catre contractant a tuturor obligatiilor asumate
prin contractul respectiv, daca nu a ridicat pâna la acea data pretentii asupra ei.
c. In cazul contractelor de servicii de proiectare, CONPET are obligatia de a elibera/restitui
garantia de buna executie, dupa cum urmeaza:
i. valoarea garantiei de buna executie aferenta studiilor de prefezabilitate si/sau fezabilitate,
in termen de 14 zile de la data predarii si insusirii/aprobarii documentatiei tehnico-economice
respective sau de la data finalizarii tuturor obligatiilor contractului de servicii, daca nu a ridicat pâna
la acea data pretentii asupra ei;
ii. valoarea garantiei de buna executie aferenta proiectului tehnic si/sau detaliilor de executie,
in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
executate in baza proiectului respectiv, daca nu a ridicat pâna la acea data pretentii asupra ei, dar
nu mai târziu de 3 ani de la predarea respectivelor documentatii tehnice, in cazul in care CONPET
nu a atribuit in aceasta perioada contractul de lucrari in cauza;
iii. valoarea garantiei de buna executie aferenta serviciilor de supervizare a lucrarilor/dirigentie
de santier, in termen de 14 zile de la data emiterii raportului final de supervizare/expirarea duratei
de garantie acordata lucrarii in cauza.
d. In cazul contractelor de lucrari, CONPET are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna
executie dupa cum urmeaza:
i. 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de
receptie la terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pâna la acea data pretentii asupra ei, iar riscul
pentru vicii este minim;Procesele-verbale
de receptie la terminarea lucrarilor pot fi intocmite si
pentru parti din lucrare, daca acestea sunt distincte din punct de vedere fizic si functional
ii.
restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor
executate, pe baza procesului-verbal de receptie finala.
(4) Procesele-verbale de receptie finala pot fi intocmite si pentru parti din lucrare, daca acestea
sunt distincte din punct de vedere fizic si functional.

Capitolul
VII. Finalizarea
ach izitie/acord ului-cadru

procedurii

de

atribuire

si

incheierea

contractului

de

Art. 41. Constituirea si componenta Comisiei de evaluare
(1) Pentru atribuirea contractului de achizitie/acordului-cadru, la nivelul CONPET se constituie o
comisie de evaluare numita prin Decizia Directorului General al CONPET.
(2) In decizia de la alin (1) vor fi nominalizati si membrii de rezerva pentru membrii comisiei de
evaluare.
(3) Comisia de evaluare va fi condusa de un presedinte desemnat din cadrul membrilor comisiei
de evaluare.
(4) Persoanele care constituie comisia de evaluare nu trebuie sa fie in relatii de subordonare
ierarhica unele fata de altele, in masura in care structura organizatorica permite acest lucru.
(5) CONPET poate decide desemnarea pe lânga comisia de evaluare a unor specialisti externi,
numiti experti cooptati. Expertii cooptati pot fi desemnati inca de la inceputul procesului de
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evaluare sau pe parcursul acestui proces, in functie de problemele care ar putea impune expertiza
acestora.
(6) Activitatea desfasurata de membri in cadrul comisiei de evaluare face parte din atributiile de
serviciu.
Art. 42. Obligatiile si atributiile comisiei de evaluare

•

(1) Comisia de evaluare are urmatoarele atributii:
a) deschiderea ofertelor si, dupa caz, a altor documente care insotesc oferta;
Sedinta de deschidere se finalizeaza printr-un proces-verbal semnat de membrii comisiei de
evaluare si de reprezentantii legali/imputerniciti ai operatorilor economici prezenti la sedinta, in
care se consemneaza modul de desfasurare a sedintei respective, aspectele formale constatate la
deschiderea ofertelor, elementele principale ale fiecarei oferte, inclusiv pretul, consemnându-se
totodata lista documentelor depuse de fiecare operator economic in parte.
Se va transmite un exemplar al procesului-verbal tuturor operatorilor economici participanti la
procedura de atribuire.
Orice decizie cu privire la calificarea ofertantilor sau, dupa caz, cu privire la evaluarea ofertelor se
adopta de catre comisia de evaluare in cadrul unor sedinte ulterioare sedintei de deschidere a
ofertelor.
Oferta depusa dupa data si ora-limita de depunere a ofertelor sau la o alta adresa decât cea
precizata in anuntul de participare se returneaza fara a fi deschisa operatorului economic care a
depus-o.
b) verificarea indeplinirii criteriilor de calificare de catre ofertanti/candidati;
c) realizarea selectiei candidatilor, daca este cazul;
d) desfasurarea dialogului cu operatorii economici, in cazul aplicarii procedurii de dialog competitiv;
e) desfasurarea negocierilor cu operatorii economici, in cazul aplicarii procedurilor de negociere;
f) verificarea conformitatii propunerilor tehnice ale ofertantilor cu prevederile caietului de sarcini;
g) evaluarea propunerilor tehnice ale ofertantilor in conformitate cu criteriile de atribuire, daca este
cazul;
h) verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertanti, inclusiv verificarea conformitatii cu
propunerile tehnice, verificarea aritmetica,
i) elaborarea solicitarilor de c1arificari si/sau completari necesare in vederea evaluarii solicitarilor de
participare si/sau ofertelor;
j) stabilirea ofertelor inacceptabile si/sau neconforme si a motivelor care stau la baza incadrarii
acestora in fiecare din aceste categorii;
k) stabilirea ofertelor admisibile;
1) aplicarea criteriului de atribuire si a factorilor de evaluare, astfel cum a fost prevazut in fisa de
date a achizitiei;
m) stabilirea ofertei/ofertelor câstigatoare sau, dupa caz, formularea propunerii de anulare a
procedurii;
n) elaborarea proceselor-verbale aferente fiecarei sedinte, a rapoartelor intermediare aferente
fiecarei etape in cazul procedurilor cu mai multe etape si a raportului procedurii de atribuire.
(2) Rapoartele intermediare si raportul procedurii de atribuire se inainteaza de catre presedintele
comisiei de evaluare directorului general spre aprobare.
(3) In cazul in care nu aproba raportul procedurii, directorul general va motiva in scris decizia sa si
poate, dupa caz:
a) returna raportul, o singura data, comisiei de evaluare spre corectare sau reevaluare partiala;
b) solicita o reevaluare completa, caz in care o noua comisie de evaluare va fi numita.
(4) Expertii cooptati nu au drept de vot in cadrul comisiei de evaluare, insa in indeplinirea
atributiilor ce le revin potrivit legii si a mandatului primit in baza deciziei de desemnare, precum si a
competentelor personale, acestia procedeaza la intocmirea unor rapoarte de specialitate asupra
carora isi exprima punctul de vedere, pe baza propriei expertize pe care o detin.
(5) In sensul prevederilor alin. (4), expertul cooptat este responsabil din punct de vedere
profesional pentru acuratetea si realitatea informatiilor consemnate in cadrul raportului de
specialitate.
6) Raportul de specialitate prevazut la alin. (4) este destinat sa faciliteze comisiei de evaluare
adoptarea deciziilor in cadrul procesului de analiza a solicitarilor de participare/ofertelor si de
stabilire a ofertei/ofertelor câstigatoare.
(7) Membrii comisiei de evaluare care nu sunt de acord cu raportul de specialitate al expertului
cooptat prevazut la alin. (3) au obligatia de a-si prezenta punctul de vedere in scris, elaborând in
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acest sens o nota individuala care devine anexa la raportul procedurii de atribuire. In cadrul acestei
note se justifica in mod documentat punctul de vedere al respectivi lor membri la un nivel similar cu
exigentele ce deriva din aplicarea prevederilor alin. (4).
(8) Raportul de specialitate se ataseaza la raportul procedurii de atribuire si devine parte a
dosarului achizitiei publice.
(9) Pe parcursul desfasurarii procesului de evaluare, membrii comisiei de evaluare si expertii
cooptati au obligatia de a pastra confidentialitatea asupra continutului ofertelor/solicitarilor de
participare, precum si asupra oricaror alte informatii prezentate de catre candidati/ofertanti in
procedura de atribuire.
(10) Comisia de evaluare si expertii cooptati au obligatia de a semna pe propria raspundere o
declaratie de confidentialitate si impartialitate prin care confirma ca nu se afla intr-o situatie care
implica existenta unui conflict de interese.
(11) Declaratia prevazuta la alin. (10) trebuie semnata de membrii comisiei de evaluare inainte de
preluarea atributiilor specifice, dupa data si ora-limita pentru depunerea solicitarilor de
partici pare/ofertelor.
(12) In cazul in care unul dintre membrii desemnati in comisia de evaluare sau unul dintre expertii
cooptati constata ca se afla intr-o situatie de conflict de interese, atunci acesta are obligatia de a
solicita de indata inlocuirea sa din componenta comisiei respective cu o alta persoana. Modul de
lucru al comisiei de evaluare este stabilit de comun acord intre membrii acesteia, urmând a se
avea in vedere calendarul estimativ de aplicare a procedurii de atribuire si perioada solicitata
pentru valabilitatea ofertelor.
(13) Membrii comisiei de evaluare au dreptul de a analiza si evalua documentele depuse de
ofertanti/candidati individual si/sau in sedinte comune.
(14) Deciziile comisiei de evaluare se iau cu votul a cel putin 2/3 dintre membrii sai cu drept de vot.
(15) Fiecare decizie a comisiei de evaluare este fundamentata prin identificarea elementelor
concrete ale solicitarii de participare/ofertelor in raport cu cerintele definite prin documentele
achizitiei si prevederile legale.
(16) In cazul procesului de selectie a candidatilor sau stabilirii ofertei câstigatoare pe baza de
punctaj, votul membrilor comisiei de evaluare se reflecta prin punctajul individual acordat fiecarei
solicitari de participare/oferte in parte.
(17) In cazul in care exista divergente de pareri intre membrii comisiei de evaluare sau când exista
o diferenta considerabila intre punctajele acordate de acestia, presedintele comisiei de evaluare va
solicita reanalizarea punctelor de divergenta, in scopul finalizarii in timp util a etapei de evaluare a
ofertelor si de stabilire a ofertei câstigatoare.
(18) Procesul de reanalizare a punctelor de divergenta se consemneaza intr-un proces-verbal,
justificându-se opiniile contrare.
(19) In cazul in care, in situatia prevazuta la alin. (17), comisia de evaluare nu ajunge la un acord
dupa reanalizarea punctelor de divergenta, decizia finala se adopta cu votul majoritatii membrilor
sai.
(20) Membrii comisiei de evaluare care nu sunt de acord cu decizia adoptata potrivit dispozitiilor
alin. (19) au obligatia de a-si prezenta punctul de vedere in scris, elaborând in acest sens o nota
individuala care devine anexa la raportul procedurii de atribuire. In cadrul acestei note se justifica,
in mod clar, temeinic, precis si documentat, opinia separata.
Art. 43. Procesul de verificare si evaluare
(1) In cazul in care, in cadrul documentatiei de atribuire, a fost prevazuta obligatia indeplinirii unor
criterii de calificare si selectie formulate in baza criteriilor prevazute la cap. V, art. 32 din norme,
comisia de evaluare are obligatia verificarii modului de indeplinire a acestora de catre fiecare
ofertant/candidat in parte.
(2) Eventualele neconcordante cu privire la indeplinirea conditiilor de forma ale garantiei de
participare, inclusiv cele privind cuantumul si valabilitatea, se vor clarifica de catre comisia de
evaluare cu ofertantii in maximum 3 zile lucratoare de la data-limita de depunere a ofertelor, sub
sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila.
(3) Comisia de evaluare are obligatia de a analiza si de a verifica fiecare oferta atât din punct de
vedere al elementelor tehnice propuse, cât si din punct de vedere al aspectelor financiare pe care
le implica.
(4) Propunerea tehnica trebuie sa corespunda cerintelor minime prevazute in caietul de sarcini
sau in documentul descriptiv.
(5) Propunerea financiara trebuie sa se incadreze in fondurile care pot fi disponibilizate pentru
indeplinirea contractului de achizitie respectiv,
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(6) In cazul in care informatiile sau documentele prezentate de catre operatorii economici sunt
incomplete sau eronate sau in cazul in care lipsesc anumite documente, comisia de evaluare are
dreptul de a solicita intr-un anumit termen ofertantilor/candidatilor clarificari si, dupa caz, completari
ale documentelor prezentate de acestia in cadrul ofertelor sau solicitarilor de participare, cu
respectarea principiilor tratamentului egal si transparentei si fara ca prin clarificarile/completarile
solicitate sa determine aparitia unui avantaj evident in favoarea unui ofertant/candidat.
(7) Comisia de evaluare are obligatia de a stabili care sunt clarificarile si completarile formale sau
de confirmare, necesare pentru evaluarea fiecarei solicitari de participare/oferte, precum si
perioada de timp acordata pentru transmiterea acestora, termenul-limita ne putând fi stabilit decât
la nivel de zile lucratoare, fara a fi precizata o ora anume in cadrul acestuia.
(8) Comisia de evaluare va stabili termenul-limita in functie de volumul si complexitatea
clarificarilor si completarilor formale sau de confirmare necesare pentru evaluarea fiecarei solicitari
de participare/oferte. Termenul astfel stabilit va fi, de regula, de minimum 2 zile lucratoare.
(9) Comunicarea transmisa in sensul alin. (7) catre candidat/ofertant trebuie sa fie clara si sa
defineasca in mod explicit si suficient de detaliat in ce consta solicitarea comisiei de evaluare.
(10) In cazul in care comisia de evaluare solicita unui candidat/ofertant clarificari si, dupa caz,
completari ale documentelor prezentate de acesta in cadrul ofertei sau solicitarii de participare, iar
candidatul/ofertantul
nu transmite
in termenul
precizat
de
comisia
de
evaluare
c1arificarile/completarile solicitate sau c1arificarile/completarile transmise nu sunt concludente,
oferta sa va fi considerata inacceptabila.
(11) In cazul in care ofertantul modifica prin raspunsurile pe care le prezinta comisiei de evaluare
continutul propunerii tehnice sau propunerii financiare, oferta sa va fi considerata neconforma.
(12) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (10), oferta nu va fi considerata neconforma in masura in
care modificarile operate de ofertant in legatura cu propunerea sa tehnica se incadreaza in una din
categoriile de mai jos:
a) pot fi incadrate in categoria viciilor de forma; sau
b) reprezinta corectari ale unor abateri tehnice minore, iar o eventuala modificare a pretului total al
ofertei, indusa de aceste corectari, nu ar fi condus la modificarea clasamentului ofertantilor
participanti la procedura de atribuire.
(13) Sunt considerate abateri tehnice minore acele omisiuni/abateri din propunerea tehnica care
pot fi completate/corectate intr-un mod care nu conduce la depunerea unei noi oferte.
(14) O modificare a propunerii tehnice nu poate fi considerata o abatere tehnica minora a ofertei
initiale in urmatoarele situatii:
a) cuantificarea teoretica in valoare monetara a respectivei abateri/omisiuni depaseste 1% din
pretul total al ofertei;
b) cuantificarea teoretica in valoare monetara a respectivei abateri/omisiuni conduce la eludarea
aplicarii acelor prevederi ale legii care instituie obligatii ale CONPET in raport cu anumite prag uri
valorice;
c) in urma corectarii respectivei abateri/omisiuni, se constata ca s-ar schimba clasamentul
ofertanti lor;
d) modificarea ar presupune o diminuare calitativa in comparatie cu oferta initiala;
e) modificarea vizeaza o parte din oferta pentru care documentatia de atribuire a exclus in mod
clar posibilitatea ca ofertantii sa se abata de la cerintele exacte ale respectivei documentatii, iar
oferta initiala nu a fost in conformitate cu aceste cerinte.
(15) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (10), oferta nu va fi considerata neconforma in masura in
care modificarile operate de ofertant in legatura cu propunerea sa financiara reprezinta erori
aritmetice.
(16) In cazul in care ofertantul nu este de acord cu indreptarea erorilor aritmetice oferta sa va fi
considerata neconforma.
(17) Comisia de evaluare are dreptul de a solicita ofertantului corectarea viciilor de forma cu privire
la oferta acestuia.
(18) In cazul in care ofertantul nu este de acord cu indreptarea viciilor de forma, in conditiile
prevazute la alin. (17), oferta sa va fi considerata neconforma.
(19) In sensul dispozitiilor alin. (17), viciile de forma reprezinta acele erori sau omisiuni din cadrul
unui document a caror corectare/completare este sustinuta in mod neechivoc de sensul si de
continutul altor informatii existente initial in alte documente prezentate de ofertant sau a caror
corectare/completare are rol de clarificare sau de confirmare, nefiind susceptibile de a produce un
avantaj incorect in raport cu ceilalti participanti la procedura de atribuire.
(20) In cazul unei oferte care are un pret aparent neobisnuit de scazut in raport cu ceea ce
urmeaza a fi furnizat, executat sau prestat, comisia de evaluare are obligatia de a solicita
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ofertantului, in scris si inainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii si precizari pe
care le considera semnificative cu privire la oferta, precum si de a verifica raspunsurile care
justifica pretul respectiv.
(21) In sensul prevederilor alineatului precedent, o oferta prezinta un pret aparent neobisnuit de
scazut in raport cu ceea ce urmeaza a fi furnizat, executat sau prestat atunci când pretul ofertat,
fara TVA, reprezinta mai putin de 80% din valoarea estimata a contractului respectiv sau, in cazul
in care in procedura de atribuire sunt cel putin 5 oferte admisibile, atunci când pretul ofertat
reprezinta mai putin de 80% din media aritmetica a ofertelor respective.
(22) Clarificarile prevazute la alin. (20) se pot referi in special la:
a)
fundamentarea economica a modului de formare a pretului, prin raportare la procesul de
productie, serviciile furnizate sau metodele de constructie utilizate;
b)
solutiile tehnice adoptate si/sau orice conditii deosebit de favorabile de care beneficiaza
ofertantul pentru furnizarea produselor sau a serviciilor ori executarea lucrarilor;
c)
originalitatea ofertei din punct de vedere al indeplinirii tuturor cerintelor prevazute in caietul
de sarcini;
d)
respectarea dispozitiilor privind protectia muncii si conditiile de lucru aplicabile pentru
executarea lucrarii, prestarea serviciului sau furnizarea produselor;
e)
posibilitatea ca ofertantul sa beneficieze de un ajutor de stat.
(23) Atunci când se constata ca o oferta are un pret neobisnuit de scazut deoarece ofertantul
beneficiaza de un ajutor de stat, oferta respectiva poate fi respinsa doar din acest motiv numai
daca, in urma clarificarilor solicitate, ofertantul nu a putut demonstra, intr-un termen corespunzator
stabilit in solicitarea de c1arificari, ca ajutorul de stat a fost acordat in mod legal.
(24) Explicatiile aduse de ofertant conform prevederilor alin. (22) vor fi insotite de documente
privind preturile ce pot fi obtinute de la furnizori, situatia stocuri lor de materii prime si materiale,
modul de organizare si metodele utilizate in cadrul procesului de lucru, nivelul de salarizare al
personalului ofertantului, performantele si costurile implicate de anumite utilaje sau echipamente
de lucru.
(25) In cazul in care ofertantul nu prezinta comisiei de evaluare informatiile si/sau documentele
solicitate sau acestea nu justifica in mod corespunzator nivelul scazut al pretului sau al costurilor
propuse, oferta va fi considerata inacceptabila.
(26) Comisia de evaluare are obligatia de a respinge ofertele inacceptabile si neconforme.
(27) Oferta este considerata inacceptabila daca nu indeplineste conditiile de forma aferente
elaborarii si prezentarii acesteia, precum si cerintele de calificare si selectie prevazute in
documentele achizitiei,in urmatoarele cazuri:
a) sunt neconcordante cu privire la indeplinirea conditiilor de forma ale garantiei de participare,
inclusiv cele privind cuantumul si valabilitatea, care nu au fost clarificate de ofertanti;
b) a fost depusa de un ofertant care nu indeplineste una sau mai multe dintre criteriile de calificare
stabilite in documentatia de atribuire;
c) a fost depusa de un ofertant care a prezentat documentele de calificare in copie, desi in
documentatia de atribuire acele documente sunt solicitate in original, copie certificate conform cu
originalul sau copie legalizata, iar ofertantul nu transmite documentele respective in original sau
copie legalizata conform solicitarii comisiei de evaluare in termenul precizat de aceasta;
d) nu contine propunerea tehnica si/sau propunerea financiara;
e) constituie o alternativa la prevederile caietului de sarcini, alternativa care nu poate fi luata in
considerare deoarece in anuntul de participare nu este precizata in mod explicit posibilitatea
depunerii unor oferte alternative, iar respectiva oferta alternativa, nu respecta cerintele minime
prevazute in caietul de sarcini;
f) nu asigura respectarea reglementarilor obligatorii referitoare la conditiile specifice de munca si
de protectie a muncii, atunci când aceasta cerinta este formulata;
g) pretul, fara TVA, inclus in propunerea financiara depaseste valoarea estimata comunicata prin
anuntul de participare si nu exista posibilitatea disponibilizarii de fonduri suplimentare pentru
indeplinirea contractului de achizitie respectiv;
h) pretul, fara TVA, inclus in propunerea financiara depaseste valoarea estimata comunicata de
CONPET si, desi exista posibilitatea disponibilizarii de fonduri suplimentare pentru indeplinirea
contractului respectiv, se constata existenta a cel putin uneia dintre urmatoarele situatii:
-pretul este cu mai mult de 10% mai mare decat valoarea estimata prevazuta de CONPET;
-incheierea contractului la pretul respectiv ar conduce la eludarea aplicarii acelor prevederi ale
prezentelor norme care instituie anumite obligatii ale CONPET in raport cu anumite prag uri
valorice;
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i) in urma verificarilor prevazute la art. 43 alin. (20) si (21) din prezentele Norme se constata ca
oferta are un pret/cost neobisnuit de scazut pentru ceea ce urmeaza a fi furnizat/prestat/executat,
astfel incât nu se poate asigura indeplinirea contractului la parametrii cantitativi si calitativi solicitati
prin caietul de sarcini;
j) oferta este depusa cu nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (4) lit. d) si e) din Norme, raportat
la data-limita stabilita pentru depunerea cererilor de participare/ofertelor si/sau oricând pe
parcursul evaluarii acestora;
k) ofertantul refuza sa prelungeasca perioada de valabilitate a ofertei si a garantiei de participare.
I)oferta tehnica nu este insotita de declaratia privind vizitarea amplasamentului confirmata de
reprezentantii desemnati de CONPET , in cazul in care aceasta cerinta este prevazuta in
documentatia de atribuire.
(28) Oferta este considerata neconforma daca este lipsita de relevanta fata de obiectul
contractului, neputând in mod evident satisface, fara modificari substantiale, necesitatile si
cerintele CONPET indicate in documentele achizitiei, inclusiv in situatia in care oferta nu respecta
specificatiile tehnice si/sau conditiile financiare, in urmatoarele situatii:
a) nu satisface in mod corespunzator cerintele caietului de sarcini;
b) contine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit CONPET in cadrul
documentatiei de atribuire, care sunt in mod evident dezavantaj oase pentru aceasta din urma, iar
ofertantul, desi a fost informat cu privire la respectiva situatie, nu accepta renuntarea la clauzele
respective;
c) contine in cadrul propunerii financiare preturi care nu sunt rezultatul liberei concurente si care nu
pot fi justificate;
d) propunerea financiara nu este corelata cu elementele propunerii tehnice ceea ce ar putea
conduce la executarea defectuoasa a contractului, sau constituie o abatere de la legislatia
incidenta, alta decât cea in domeniul achizitii lor;
e) in cadrul unei proceduri de atribuire pentru care s-a prevazut defalcarea pe loturi, oferta este
prezentata fara a se realiza distinctia pe loturile ofertate, din acest motiv devenind imposibila
aplicarea criteriului de atribuire pentru fiecare lot in parte;
f) a fost depusa de un ofertant care nu transmite in perioada precizata de comisia de evaluare
clarificarile / completarile / raspunsurile solicitate, sau explicatiile prezentate de ofertant nu sunt
concludente;
g) a fost depusa de un ofertant care, prin raspunsurile pe care le prezinta la solicitarea comisiei de
evaluare, modifica continutul propunerii tehnice, cu exceptia modificarilor admise de prezentele
Norme;
h) a fost depusa de un ofertant care nu efectueaza corectia erorilor aritmetice sau viciilor de forma
conform solicitarii comisiei de evaluare;
i) a fost depusa de un ofertant care, in urma primirii solicitarii comisiei de evaluare de a transmite o
noua propunere financiara imbunatatita, transmite o propunere financiara care prevede un pret mai
mare decât cel prevazut in propunerea sa financiara anterioara.
(29) Solicitarea de participare este considerata neconforma in situatia in care candidatul se afla in
una dintre situatiile de excludere prevazute la art. 33 din prezentele norme sau nu indeplineste
criteriile de calificare stabilite in documentatia de atribuire.
(30) Oferta admisibila este oferta care nu este inacceptabila sau neconforma.
(31) Comisia de evaluare va stabili oferta câstigatoare dintre ofertele admisibile daca sunt
indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:
a) oferta respectiva indeplineste toate cerintele, conditiile si criteriile stabilite prin anuntul de
participare si documentele achizitiei,
b) oferta respectiva a fost depusa de un ofertant care indeplineste criteriile privind calificarea si,
daca este cazul, criteriile de selectie si nu se afla sub incidenta motivelor de excludere.
(32) In cazul in care criteriul utilizat este "pretul cel mai scazut", clasamentul ofertelor se stabileste
prin ordonarea crescatoare a preturilor respective, oferta câstigatoare fiind cea de pe primul loc,
respectiv cea cu pretul cel mai scazut.
(33) In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, se solicita ofertantilor o
noua propunere financiara, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara
are pretul cel mai scazut.
(34) In situatia incheierii unui acord-cadru cu mai multi operatori economici, fara reluarea
competitiei, atunci când doua sau mai multe oferte au o valoare totala egala a propunerii financiare
si sunt clasate pe acelasi loc, in vederea departajarii, se solicita noi propuneri financiare acestora,
fara ca acest lucru sa afecteze pozitiile superioare in clasament.
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(35) In situatia incheierii unui acord-cadru cu mai multi operatori economici, cu reluarea
competitiei, atunci când doua sau mai multe oferte au aceeasi valoare totala a propunerii
financiare si sunt clasate pe acelasi loc, se mentioneaza in fisa de date daca uzeaza de
prevederile alin. (33) sau daca va incheia acordul-cadru cu toti operatorii economici clasati pe
locurile aferente numarului maxim stabilit in fisa de date si in anuntul de participare.
(36) In cazul in care atribuirea contractului de achizitie /acordului-cadru se face pe baza criteriului
"cel mai bun raport calitate-pret", evaluarea ofertelor se realizeaza prin acordarea, pentru fiecare
oferta in parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicarii algoritmului de calcul stabilit in
documentatia de atribuire.
Clasamentul ofertelor se stabileste prin ordonarea descrescatoare a punctajelor respective, oferta
câstigatoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu cel mai mare punctaj.
(37) Indiferent de criteriul aplicat pentru atribuirea contractului, compararea preturilor prevazute in
propunerile financiare ale ofertanti lor se realizeaza la valoarea fara TVA.
(38) Dupa ce a finalizat evaluarea ofertelor, comisia de evaluare are obligatia de a elabora un
raport al procedurii de atribuire, care se inainteaza Directorului General al CONPET, in vederea
aprobarii.
(39) Comisia de evaluare stabileste oferta câstigatoare in termen de maximum 25 de zile de la
data-limita de depunere a ofertelor. Prin exceptie, in cazuri temeinic justificate, poate prelungi
aceasta perioada. Prelungirea perioadei de evaluare se aduce la cunostinta operatorilor economici
implicati in procedura in termen de maximum doua zile lucratoare.
(40) Activitatea comisiei de evaluare inceteaza dupa elaborarea si aprobarea raportului procedurii
de atribuire si dupa solutionarea eventualelor contestatii.
Art. 44. Finalizarea procedurii de atribuire
(1) Procedura de atribuire se finalizeaza prin:
a) incheierea contractului de achizitie/acordului-cadru; sau
b) anularea procedurii de atribuire.
(2)
CONPET nu va amâna incheierea contractului cu scopul de a crea circumstante artificiale
de anulare a procedurii.
(3) In cazul in care CONPET nu poate incheia contractul de achizitie /acordul-cadru cu ofertantul a
carui oferta a fost stabilita ca fiind câstigatoare, ca urmare a faptului ca ofertantul in cauza se afla
intr-o situatie de forta majora sau in imposibilitatea fortuita de a executa contractul/acordul-cadru,
poate sa-si rezerve dreptul sa declare câstigatoare oferta clasata pe locul doi, in conditiile in care
aceasta exista si este admisibila.
(4) In situatia prevazuta la alin. (3), in conditiile in care nu exista o oferta admisibila clasata pe locul
doi sau nu ia decizia de a declara castogatoare oferta clasata pe locul doi, CONPET va anula
procedura de atribuire a contractului de achizitie/acordului-cadru.
(5) Anularea procedurii de atribuire a contractului de achizitie/acordului-cadru
se efectueaza in
urmatoarele cazuri:
a) daca nu a fost depusa nicio oferta/solicitare de participare sau daca nu a fost depusa nicio
oferta admisibila;
b) daca au fost depuse oferte admisibile care nu pot fi comparate din cauza modului neuniform de
abordare a solutiilor tehnice si/ori financiare;
c) daca incalcari ale prevederilor legale afecteaza procedura de atribuire sau daca este imposibila
incheierea contractului;
d) Comisia de Solutionare a Contestatiilor dispune modificarea/eliminarea
oricaror specificatii
tehnice din caietul de sarcini ori din alte documente emise in legatura cu procedura de atribuire, iar
CONPET se afla in imposibilitatea de a adopta masuri de remediere, fara ca acestea sa afecteze
principiile reglementate la art. 1 alin. (2) din norme;
e) daca contractul nu poate fi incheiat cu ofertantul a carui oferta a fost stabilita câstigatoare din
cauza faptului ca ofertantul in cauza se afla intr-o situatie de forta majora sau in imposibilitatea
fortuita de a executa contractul si nu exista o oferta clasata pe locul 2 admisibila.
(6) In sensul dispozitiilor alin. (5) lit. c), prin incalcari ale prevederilor legale se intelege situatia in
care, pe parcursul procedurii de atribuire, se constata erori sau omisiuni, iar CONPET se afla in
imposibilitatea de a adopta masuri corective fara ca aceasta sa conduca la incalcarea principiilor
prevazute la art. 1 alin. (2) din norme.
(7) CONPET are obligatia de a comunica in scris tuturor participantilor la procedura de atribuire, in
cel mult 3 zile lucratoare de la data anularii, motivul care a determinat decizia de anulare, precum
si incetarea obligatiilor asumate de ofertanti prin depunerea ofertelor sau a solicitarilor de
participare.
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(8) Contractul de achizitie/acordul-cadru are cel putin urmatoarele anexe, ca parte integranta:
a) caietul de sarcini, inclusiv clarifica riie si/sau masurile de remediere aduse pâna la depunerea
ofertelor ce privesc aspectele tehnice si financiare;
b) oferta, respectiv propunerea tehnica si propunerea financiara, inclusiv c1arificarile din perioada
de evaluare;
c) garantia de buna executie, daca este cazul;
d) contractele cu subcontractantii, in masura in care in contractul de achizitie /acordul-cadru este
reglementat un mecanism de efectuare a platilor directe catre subcontractanti;
e) acordul de asociere, daca este cazul.
(9) In cazul in care, pe parcursul executarii contractului de achizitie/acordului-cadru, se constata ca
anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in
caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini.
(10) CONPET va publica pe pagina proprie de Internet un anunt de atribuire a contractului atribuit
in baza prezentelor Norme, in termen de 30 de zile de la data semnarii acestuia.
Art. 45. Informarea candidatilor/ofertantilor
(1) CONPET are obligatia de a transmite ofertantului declarat câstigator o comunicare privind
acceptarea ofertei sale, prin care isi manifesta acordul de a incheia contractul de achizitie /acordulcadru.
(2) Pe durata procesului de evaluare, CONPET are dreptul de a transmite candidatilor/ofertantilor
rezultate partiale, aferente fiecarei etape intermediare a acestui proces, in conformitate cu
conditiile specifice prevazute in prezentele norme
(3) CONPET informeaza fiecare candidatlofertant cu privire la deciziile luate in ceea ce priveste
rezultatul selectiei, rezultatul procedurii, respectiv atribuirea contractului de achizitie /acorduluicadru, inclusiv cu privire la motivele care stau la baza oricarei decizii de a nu atribui un contract, de
a nu incheia un acord-cadru, ori de a relua procedura de atribuire, cât mai curând posibil, dar nu
mai târziu de 5 zile de la emiterea deciziilor respective.
(4) In cadrul comunicarii privind rezultatul procedurii prevazute la alin. (3), se va specifica:
a) fiecarui candidat respins, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere a
solicitarii sale de participare;
b) fiecarui ofertant care a prezentat o oferta inacceptabila sau neconforma, motivele concrete care
au stat la baza deciziei luate;
c) fiecarui ofertant care a depus o oferta admisibila, dar care nu a fost declarata câstigatoare,
caracteristicile si avantajele relative ale ofertei/ofertelor desemnate câstigatoare in raport cu oferta
sa, numele ofertantului caruia urmeaza sa i se atribuie contractul de achizitie sau, dupa caz, ale
ofertantului/ofertantilor cu care urmeaza sa se incheie un acord-cadru;
d) fiecarui ofertant care a depus o oferta admisibila, informatii referitoare la desfasurarea si
progresul negocierilor si al dialogului cu ofertantii.
Art. 46. Dosarul achizitiei si raportul procedurii
(1) CONPET are obligatia de a intocmi dosarul achizitiei
pentru fiecare contract de achizitie
/acord-cadru incheiat.
(2) Continutul dosarului achizitiei, modul de arhivare si termenele de pastrare se stabilesc prin
proceduri interne.
(3) CONPET are obligatia de a intocmi raportul procedurii de atribuire pentru fiecare contract de
achizitie atribuit sau acord-cadru incheiat.
(4) Raportul procedurii de atribuire prevazut la alin. (1) trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele
documente/informatii:
a) obiectul si valoarea contractului de achizitie /acordului-cadru;
b) daca este cazul, rezultatele procesului de calificare si/sau selectie a candidatilor/ofertantilor
si/sau reducerea numarului acestora pe parcursul procedurii de atribuire;
c) motivele respingerii unei oferte care are un pret neobisnuit de scazut;
d) denumirea ofertantului declarat câstigator si motivele pentru care oferta acestuia a fost
desemnata câstigatoare;
e) in masura in care sunt cunoscute, partea/partile din contractul de achizitie /acordul-cadru pe
care ofertantul declarat câstigator intentioneaza sa o/le subcontracteze unor terti si denumirea
subcontractantilor;
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f) justificarea motivelor privind alegerea procedurii de atribuire, in cazul aplicarii procedurilor de
negociere competitiva, dialog competitiv sau negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de
participare;
g) justificarea motivelor pentru care s-a decis anularea procedurii de atribuire;
h) atunci când este cazul, conflictele de interese identificate si masurile luate in acest sens.
(5) Informatiile care fac obiectul alin. (4) lit. b) sunt urmatoarele:
a) denumirea candidatilor/ofertantilor calificati si/sau selectati si motivele care au stat la baza
acestor decizii;
b) denumirea candidatilor/ofertantilor respinsi si motivele respingerii.

Capitolul VII. Executarea contractului de achizitie/acordului-cadru
Art. 47. Subcontractarea
(1) In cazurile in care CONPET prevede in mod expres in documentatia de atribuire, si fara a se
diminua raspunderea si obligatiile ofertantului in ceea ce priveste indeplinirea viitorului contract de
achizitie, acesta are dreptul de a include in propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o
parte din contractul respectiv.
(2) Ofertantul are obligatia de a preciza partile din contractul de achizitie pe care urmeaza sa le
subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor
propusi, prin prezentarea
Certificatelor constatatoare emise de Oficiul Registrului Comertului, care sa contina date reale la
data depunerii ofertelor.
(3) In cazul in care parti din contractul de achizitie urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai
multi subcontractanti, CONPET poate solicita, la incheierea contractului de achizitie respectiv,
prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta.
Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la
contractul de achizitie.
(4) Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii
nominalizati in oferta fara acceptul CONPET, iar eventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa
conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale.
(5) Pe parcursul derularii contractului, contractantul, cu acordul CONPET, are dreptul de a
subcontracta parti din lucrari/servicii, chiar daca initial nu a avut optiunea subcontractarii acestora.
i. In situatia prevazuta la alin. (5), CONPET are obligatia de a solicita prezentarea contractelor
incheiate intre contractant si subcontractantii declarati ulterior, care sa contina obligatoriu, cel putin
urmatoarele elemente:
a) activitatile ce urmeaza a fi subcontractate;
b) numele, datele de contact, reprezentantii legali ai subcontractantilor;
c) valoarea aferenta prestatii lor subcontractantilor.
ii. In situatia prevazuta la alin. (5), subcontractanti au obligatia de a prezenta o declaratie pe
propria raspundere prin care isi asuma respectarea prevederilor caietului de sarcini si a propunerii
tehnice depuse de catre contractant la oferta, aferenta activitatii supuse subcontractarii.
iii. In situatia prevazuta la alin. (5), subcontractantii au obligatia de a transmite certificatele si alte
documente
necesare
pentru verificarea
inexistentei
unor situatii de excludere
si a
resurselor/capabilitatilor corespunzatoare partilor de implicare in contractul respectiv.
(6)
Orice subcontractare acceptata de CONPET va avea loc numai pe riscurile si costurile
contractantu\ui si va constitui in totalitate responsabilitatea si obligatia sa.
Art. 48. Modificarea contractului de achizitie /acordului-cadru
(1) Contractele de achizitie /Acordurile-cadru pot fi modificate, fara organizarea unei noi proceduri
de atribuire, in urmatoarele situatii:
a} atunci când modificarile, indiferent daca sunt sau nu sunt evaluabile in bani si indiferent de
valoarea acestora, au fost prevazute in documentele achizitiei initiale sub forma unor clauze de
revizuire clare, precise si fara echivoc, care pot include clauze de revizuire a pretului sau orice alte
optiuni;
b} atunci când sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:
i) devine necesara achizitionarea de la contractantul initial a unor produse, servicII sau lucrari
suplimentare care nu au fost incluse in contractul initial, dar care au devenit strict necesare in
vederea indeplinirii acestuia;
(ii) schimbarea contractantului este imposibila;
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(iii) orice majorare a pretului contractului reprezentând valoarea produselor/serviciilor/lucrarilor
suplimentare nu va depasi 50% din valoarea contractului initial;
c) atunci când sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:
(i) modificarea a devenit necesara in urma unor circumstante pe care CONPET nu ar fi putut sa le
prevada;
(ii) modificarea nu afecteaza caracterul general al contractului;
(iii) cresterea pretului nu depaseste 50% din valoarea contractului de achizitie /acordului-cadru
initial;
d) atunci când contractantul cu care CONPET a incheiat initial contractul de achizitie /acordulcadru este inlocuit de un nou contractant, in una dintre urmatoarele situatii:
(i) ca urmare a unei clauze de revizuire sau a unei optiuni stabilite de CONPET potrivit lit. a) si alin.
(2);
(ii) drepturile si obligatiile contractantului initial rezultate din contractul de achizitie /acordul-cadru
sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui proces
de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, de catre un alt operator economic care
indeplineste criteriile de calificare si selectie stabilite initial, cu conditia ca aceasta modificare sa nu
presupuna alte modificari substantiale ale contractului de achizitie/acordului-cadru
si sa nu se
realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevazute de prezentele norme;
(iii) la incetarea anticipata a contractului de achizitie /acordului-cadru, contractantul principal
cesioneaza CONPET contractele incheiate cu subcontractantii acestuia, ca urmare a unei clauze
de revizuire sau a unei optiuni stabilite de CONPET potrivit Iit. a);
e) atunci când modificarile, indiferent de valoarea lor, nu sunt substantiale;
f) atunci când sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:
(i) valoarea modificarii este mai mica decât pragurile corespunzatoare prevazute la art. 3, alin. (1);
(ii) valoarea modificarii este mai mica decât 10% din pretul contractului de achizitie /acorduluicadru initial, in cazul contractelor de achizitie de servicii sau de produse, sau mai mica decât 15%
din pretul contractului de achizitie /acordului-cadru initial, in cazul contractelor de achizitie de
lucrari.
(2) In situatia prevazuta la alin. (1) lit. a), clauzele de revizuire precizeaza obiectul, limitele si
natura eventualelor modificari sau optiuni, precum si conditiile in care se poate recurge la acestea
si nu pot stabili modificari sau optiuni care ar afecta caracterul general al contractului de achizitie
sau al acordului-cadru.
(3) In sensul dispozitiilor alin. (1) lit. b), schimbarea contractantului este imposibila atunci când sunt
indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:
a) schimbarea contractantului nu poate fi realizata din motive economice sau tehnice, precum
cerinte privind interschimbabilitatea
sau interoperabilitatea
cu echipamentele, serviciile sau
instalatiile existente achizitionate in cadrul procedurii de achizitie initiale;
b) schimbarea
contractantului
ar cauza CONPET dificultati semnificative
sau cresterea
semnificativa a costurilor.
(4) In cazul in care se efectueaza majorarea pretului contractului prin mai multe modificari
succesive conform alin. (1) Iit. b) si c), valoarea cumulata a modificarilor contractului nu va depasi
cu mai mult de 50% valoarea contractului initial.
(5) O modificare a unui contract de achizitie /acord-cadru pe perioada de valabilitate este
considerata modificare substantiala in sensul alin. (1) lit. e) atunci când este indeplinita cel putin
una dintre urmatoarele conditii:
a) modificarea introduce conditii care, daca ar fi fost incluse in procedura de atribuire initiala, ar fi
permis selectia altor candidati decât cei selectati initial sau acceptarea unei alte oferte decât cea
acceptata initial sau ar fi atras si alti participanti la procedura de atribuire;
b) modificarea schimba echilibrul economic al contractului de achizitie /acordului-cadru in favoarea
contractantului intr-un mod care nu a fost prevazut in contractul de achizitie /acordul-cadru initial;
c) modificarea extinde in mod considerabil obiectul contractului de achizitie /acordului-cadru;
d) un nou contractant inlocuieste contractantul initial, in alte cazuri decât cele prevazute la alin.
(10).
(6) Modificarea contractului de achizitie/acordului-cadru in conditiile prevazute la alin.(5) nu poate
aduce atingere naturii generale a contractului de achizitie sau a acordului-cadru.
(7) In situatia prevazuta la alin. (4), in cazul in care se efectueaza mai multe modificari succesive,
valoarea modificarilor se va determina pe baza valorii nete cumulate a modificarilor succesive.
(8) Pentru calcularea pretului mentionat la alin. (1) lit. b) pct. (iii), Iit. c) pct. (iii) si la lit. f) se va
utiliza pretul actualizat al contractului de achizitie /acordului-cadru, care constituie valoarea de
referinta atunci când contractul de achizitie include o clauza de indexare.
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(9) In sensul prezentului articol, prin natura generala a contractului se inteleg obiectivele principale
urmarite de CONPET la realizarea achizitiei initiale, obiectul principal al contractului si drepturile si
obligatiile principale ale contractului, inclusiv principalele cerinte de calitate si performanta.
(10) Orice modificare a unui contract de achizitie ori acord-cadru in cursul perioadei sale de
valabilitate altfel decât in cazurile si conditiile prevazute la art. 48 alin (1) - alin (9) se realizeaza
prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile prezentelor norme.
(11) In situatia nerespectarii dispozitiilor alin. (10), CONPET are dreptul de a denunta unilateral
contractul de achizitie initial.
(12) CONPET introduce dreptul de denuntare unilaterala prevazut la alin. (11) in conditiile
contractuale cuprinse in documentatia de atribuire.
Capitolul X. Contestatii adresate CONPET
Art. 49. Dreptul la contestatie
(1)
Orice persoana care se considera vatamata intr-un drept ori intr-un interes legitim printr-un
act al CONPET emis cu incalcarea dispozitiilor din prezentele Norme, poate solicita, prin
contestatie, anularea actului, emiterea unui act, recunoasterea dreptului pretins sau a interesului
legitim, in conditiile prezentelor Norme.
(2)
In sensul prevederilor alin. (1), prin persoana vatamata se intelege orice persoana care:
a) are sau a avut un interes legitim in legatura cu respectiva procedura de atribuire;
b) a suferit, sufera sau risca sa sufere un prejudiciu ca o consecinta a unui act al CONPET, de
natura sa produca efecte juridice, ori ca urmare a nesolutionarii in termenul prevazut de prezentele
Norme a unei cereri privind respectiva procedura de atribuire.
(3)
Este considerat act al CONPET:
a)
orice decizie emisa de CONPET in legatura cu derularea procedurilor de atribuire;
b)
orice alt act al CONPET, altele decât cele prevazute la lit. a) care produce sau poate
produce efecte juridice.
(4)
Contestatia se formuleaza in scris si trebuie sa contina urmatoarele elemente:
a.
denumirea, sediul si codul unic de inregistrare al contestatorului, precum si persoanele care
il reprezinta si in ce calitate;
b.
denumirea obiectului contractului de achizitie;
c.
dispozitia din prezentele Norme si/sau din documentatia de atribuire pe care contestatorul o
considera incalcata;
d.
interesele lezate si/sau prejudiciile pe care le-a suferit, le sufera sau le poate suferi
contestatorul;
e.
rezultatul urmarit prin solutionarea contestatiei.
f.
mijloacele de proba pe care se sprijina contestatia, in masura in care este posibil;
g.
semnatura reprezentantului persoanei juridice.
(5) In lipsa elementelor prevazute la alin. (4) de mai sus, contestatia va fi considerata incompleta,
CONPET notificând contestatorului elementele lipsa. In cazul in care, ca urmare a notificarii susmentionate, contestatorul nu adauga elementele lipsa indentificate de CONPET, in termenul
acordat de acesta, constestatia va putea fi respinsa.
Art. 50 Comisia de solutionare a contestatiilor. Constituire, componenta si atributii
(1)
Pentru solutionarea contestatilor privitoare la derularea procedurilor de atribuire, se
constituie o comisie de solutionare a contestatiei numita prin Decizia Directorului General al
CONPET.
(2)
Comisia de solutionare a contestatiilor va fi condusa de un presedinte desemnat din cadrul
membrilor comisiei de contestatie.
(3)
CONPET poate decide desemnarea pe lânga comisia de solutionare a contestatie a unor
specialisti externi, numiti experti cooptati. Expertii cooptati pot fi desemnati inca de la inceputul
procesului de evaluare sau pe parcursul acestui proces, in functie de problemele care ar putea
impune expertiza acestora. Expertii cooptati nu au drept de vot in cadrul comisiei de solutionare,
insa in indeplinirea atributiilor ce le revin potrivit legii si a mandatului primit in baza deciziei de
desemnare, precum si a competentelor personale, acestia procedeaza la intocmirea unor rapoarte
de specialitate asupra carora isi exprima punctul de vedere, pe baza propriei expertize pe care o
detin. In cazul in care unul dintre membrii desemnati in comisia de solutionare sau unul dintre
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expertii cooptati constata ca se afla intr-o situatie de conflict de interese, atunci acesta are obligatia
de a solicita de indata inlocuirea sa din componenta comisiei respective cu o alta persoana.
(4)
Activitatea desfasurata de membri in cadrul comisiei de solutionare a contestatiilor face
parte din atributiile de serviciu.
Art. 51 Obligatiile si atributiile comisiei de solutionare a contestatiilor

(1)
Deciziile comisiei de contestatii se iau cu votul a cel putin 2/3 dintre membrii sai cu drept de
vot.
(2)
Membrii comisiei de solutionare a contestatiilor care nu sunt de acord cu decizia adoptata
isi vor prezenta punctul de vedere in scris, elaborând in acest sens o nota individuala care se
ataseaza la dosarul achizitiei.
(3)
Pe parcursul desfasurarii procesului de solutionare a contestatiilor, membrii comisiei de
solutionare a contestatiilor au obligatia de a pastra confidentialitatea si de a asigura impartialitatea
deciziei.
(4)
Membrii comisiei de solutionare a contestatiilor au obligatia de a semna o declaratie pe
propria raspundere privind confidentialitatea si impartialitatea, prin care se angajeaza sa respecte
prevederile prezentelor norme si prin care confirma totodata ca nu se afla in niciuna din situatiile
urmatoare:
a)
sunt soUsotie,ruda sau afin, pâna la gradul al doilea inclusiv, cu unul dintre ofertanti;
b)
detin parti sociale si/sau actiuni din capitalul social subscris al unuia dintre ofertanti;
c)
au un interes de natura sa le afecteze impartialitatea pe parcursul procesului de
verificare/evaluare a ofertelor;
(5)
Declaratia prevazuta la alin. (4) trebuie semnata imediat dupa desemnarea lor ca membri in
comisia de solutionare a contestatiilor, inainte de analiza contestatiilor.
(6)
In cazul in care unul dintre membrii desemnati in comisia de contestatii constata ca se afla
in una sau mai multe dintre situatiile de incompatibilitate prevazute la alin. (4), acesta are obligatia
de a solicita, de indata, inlocuirea sa din componenta comisiei.
(7)
Comisia de solutionare a contestatiei are dreptul de a consulta si reexamina orice
document care priveste derularea procedurii de atribuire si de a solicita partilor informatii,
documente si materiale necesare desfasurarii activitatii sale.
Art. 52 Depunerea si solutionarea contestatiilor

(1)
Contestatiile referitoare la documentatia de atribuire si desfasurarea procedurii de atribuire
vor fi adresate de catre operatorii economici la CONPET, in original, la adresa: Ploiesti, str. Anul
1848 nr. 1-3, cod 100559, jud. Prahova, Registratura si prin fax, la nr. (004) 0244 402304, dupa
cum urmeaza:
a.
cu privire la documentatia de atribuire, in termen de cel mult 5 (cinci) zile, de la publicarea
acesteia pe pagina de internet a CONPET;
b.
cu privire la desfasurarea procedurii de atribuire, in termen de cel mult 5 (cinci) zile de la
primirea oricarei comunicari transmise de catre CONPET pentru derularea procedurii de atribuire.
(2)
Sub sanctiunea respingerii contestatiei ca tardiv introdusa, aceasta se inainteaza CONPET
nu mai târziu de expirarea termenelor prevazute la a alin. (1).
(3)
Primirea unei contestatii nu atrage suspendarea de drept a derularii procedurii de atribuire.
Cu toate acestea, CONPET isi rezerva dreptul de a suspenda procedura in situatiile in care
considera necesara aceasta masura, caz in care perioada de suspendare atrage prelungirea in
mod corespunzator a oricaror termene procedurale afectate de suspendare. CONPET va anunta
ofetantii despre suspendarea procedurii de atribuire, de indata ce ia aceasta decizie.
(4)
Dupa primirea unei contestatii, CONPET are dreptul de a adopta masurile de remediere pe
care le considera necesare ca urmare a contestatiei respective. In cazul in care CONPET va
adopta masuri de remediere, masurile respective vor fi comunicate atât contestatorului cat si
celorlalti operatori economici implicati in procedura de atribuire, nu mai târziu de 2 (doua) zile
lucratoare de la data adoptarii acestora.
(5)
Contestatiile vor fi solutionate de comisia de solutionare a contestatiilor, in functie de
complexitate, in termen de cel mult 20 (douazeci) zile de la primirea acestora. In vederea
solutionarii contestatiei, comisia de solutionare a contestatiilor poate solicita contestatorului,
precum si celorlalti participanti la procedura lamuriri sau si orice date/documente, in masura in care
acestea sunt relevante in raport cu obiectul contestatiei. Comisia de solutionare a contestatiilor are
dreptul de a solicita orice date necesare pentru solutionarea contestatiilor si de la alte persoane
fizice sau juridice.
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(6)
In situatia in care Comisia de solutionare a contestatiilor considera ca este necesar, poate
prelungi termenul prevazut ta alineatul precedent al prezentului articol, dar nu cu mai mult de 10
(zece) zile, caz in care va comunica decizia sa tuturor operatorilor economici inca implicati in
procedura.
(7)
Contestatiile fonnulate in cadrul aceleiasi proceduri de atribuire pot fi conexate de catre
CONPET pentru a se pronunta o solutie unitara.
(8)
Comisia de solutionare a contestatiilor poate respinge sau admite in tot sau in parte
contestatia.
(9)
In situatia in care Comisia de solutionare a contestatiilor pronunta o decizie prin care
admite in tot sau in parte o contestatie ea va dispune si masurile corective necesare.
(10) Solutia pronuntata de Comisia de solutionare a contestatiilor va fi aprobata de Directorul
General al societatii CONPET si va fi comunicata atât contestatorului cat si celortalti operatori
economici implicati in procedura de achizitie in tennen de 2 (doua) zile lucratoare de la data
adoptarii deciziei respective.
(11) CONPET poate lua act, oricând in cursul solutionarii contestatiei, de renuntarea la aceasta
de catre contestator.
CAP XI: Limitarea raspunderii civile
(1)
Raspunderea civila pentru daune produse in legatura cu vreo procedura de achizitie
organizata si desfasurata de catre CONPET este. de natura contractuala. Cuantumul
despagubirilor este limitat la valoarea cheltuielilor efectuate de operatorii economici pentru
participarea la procedura, dar nu mai mult de 3 salarii medii pe economie.
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ANEXA 1 la normele procedurale

interne de achizitii-revizia

II

1.

Contractele atribuite pe baza unui drept exclusiv (de exemplu: salubritate, servicii postale,
etc.)

2.

Cumpararea sau inchirierea, prin orice mijloace financiare, de terenuri, cladiri existente,
alte bunuri imo~ile ori a drepturilor as~pra acestora;

3.

Cumpărarea, dezvoltarea, producţia sau coproducţia de materiale pentru programe
destinate serviciilor media audiovizuale, atribuite de furnizori de servicii media, ori
contractelor pentru spaţiu de emisie sau furnizarea de programe care sunt atribuite
furnizorilor de servicii media;
a) noţiunile serviciu media audiovizual şi furnizor de servicii media au Înţelesurile
prevăzute la ari. 1 alin. (1) pct. 1 şi 12 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu
modificările şi completările ulterioare;
I
b) noţiunea program cuprinde atât programele având Înţelesul prevăzut la ari. 1 alin.
(1) pct. 4 din Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, incluse Într-un
serviciu de programe de televiziune, cât şi programele incluse Într-un serviciu de
programe de radiodifuziune şi materialele pentru programe, iar noţiunea material pentru
programe are acelaşi Înţeles cu noţiunea program.

I

I

Servicii de arbitraj, mediere şi alte forme de soluţionare alternativă a disputelor

1
Oricare dintre serviciile juridice:

•

a) servicii juridice de consultanta, asistenţa şi reprezentarea prestate de avocati În
conformiatte cu prevederilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profeSiei!
de avocat;
,
b) servicii de certificare şi autentificare a documentelor care sunt prestate de notari I
publici potrivit dispoziţiilor legale;
l'
c) servicii juridice furnizate de fiduciari sau administratori-sechestru
ori alte servicii
'uridice furnizate de entităţi desemnate de o instanţă judecătorească naţională sau carei'
sunt desemnaţi potrivit dispoziţiilor legale să Îndeplinească sarcini specifice sub,
supravegherea şi controlul instanţelor judecătoreşti;
I
f) servicii prestate
de executorii judecătoreşti.
II

6.

7.

Servicii financiare În legătură cu emisiunea, vânzarea, cumpărarea sau transferu,!
valorilor mobiliare ori al altor instrumente financiare, În sensul art. 4 alin. (1) din'
Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie
2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii şi de
modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, servicii ale băncilor centrale şi operaţiuni
efectuate cu Fondul European de Stabilitate Financiară şi cu Mecanismul European de
Stabilitate
Imprumuturi: indiferent dacă sunt sau nu În legătură cu emisiunea, vânzarea, cumpărarea!
ori transferul valorilor mobiliare sau al altor instrumente financiare
I

rT0ntracte
9.

de muncă

Servicii de apărare civilă, protecţie civilă şi prevenirea pericolelor, prestate de
fără scop patrimonial, care fac obiectul codurilor CPV 75250000-3, 75251000-0,
75251100-1,75251110-4,75251120-7,
75252000-7,
75222000-8,
98113100-9 şi
85143000-3, cu excepţia serviciilor de ambulanţă pentru transportul pacienţilor

o.

IServicii de transport feroviar
i
I

11.

IServicii de Învăţământ şi de formare profesională

I

I
I Servicii

12.

1

de expertiza judiciara (experti consilieri parte) si extrajudiciara potrivit
nr.2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară

1

I

•

•

\
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