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NOTA
AMPOSDRU A ELABORAT PREZENTUL GHID PENTRU A ÎNDRUMA BENEFICIARII PROIECTELOR
FINANŢATE PRIN POSDRU 2007-2013 ŞI PENTRU A LE OFERI UN INSTRUMENT UTIL ÎN
PROCESUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR FINANŢATE DIN POSDRU.
PREVEDERILE PREZENTULUI GHID AU UN CARACTER ORIENTATIV, LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ ÎN
VIGOARE TREBUIE APLICATĂ ÎN ÎNTREGIME.
PREZENTUL GHID A FOST REALIZAT TINAND CONT DE LEGISLATIA IN VIGOARE LA 5
SEPTEMBRIE 2009.
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I. Cadrul legislativ în materia achiziţiilor publice


•

Legislaţie naţională aplicabilă:

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată
cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, modificată prin Legea nr.128/2007, Ordonanţele de
urgenţă ale Guvernului nr.94/2007, 143/2008, 228/2008, 19/2009, 72/2009 şi prin Legea 84/2009;

•

Rectificarea nr.337/2006 la Legea nr.337/2006 pentru aprobarea Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.34/2006;

•

Hotărârea Guvernului României nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii, completată şi modificată prin Hotărârile Guvernului nr.1056/2006,
1337/2006 şi 834/2009;

•

Hotărârea Guvernului nr.1660 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr.34/2006, modificată şi completată prin Hotărârile Guvernului nr.198/2008 şi 370/2009;
Ordinul Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice nr.183
din 3 noiembrie 2006 privind aplicarea dispoziţiilor referitoare la contractul de publicitate media;
Ordinul Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice nr.107
din 6 iulie 2009 pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor
de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de
servicii;
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.30 din 12 aprilie 2006 privind funcţia de verificare a aspectelor
procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune
de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările;
Ordinul Ministrului Economiei şi Finanţelor nr.2181 din 23 noiembrie 2007 privind aprobarea manualului
operaţional pentru activitatea de observare şi verificare a atribuirii contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
Hotărârea Guvernului nr.942 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului
de atribuire a contractelor de achiziţie publică, completată şi modificată prin Hotărârea Guvernului
nr.1083/2007;
Hotărârea Guvernului României nr.1083 din 12 septembrie 2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a
Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale
aferente procesului.

•
•

•
•
•

•


•
•

•

Legislaţie europeană aplicabilă:

1

Regulamentul (CE) nr.2195 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind
Vocabularul Comun al achiziţiilor publice (CPV) modificat prin Regulamentul (CE) nr. 2151 al Comisiei din
16 decembrie 2003;
Regulamentul (CE) nr.1564 al Comisiei din 7 septembrie 2005 de stabilire a formularelor standard pentru
publicarea anunţurilor în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice în conformitate
cu Directivele 2004/17/CE şi 2004/18/CE ale Parlamentului European şi Consiliului;
Regulamentul (CE) nr.213 al Comisiei din 28 noiembrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr.
2195/2002 al Parlamentului European și al Consiliului privind Vocabularul comun privind achiziţiile publice

1

Regulamentele instituţiilor europene se aplică în Statele Membre în mod direct, fără transpunere prealabilă în legislaţia
naţională.
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•

(CPV) și a Directivelor 2004/17/CE și 2004/18/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce
priveşte procedurile de achiziţii publice, în ceea ce privește revizuirea CPV;
Regulamentul (CE) nr. 1564/2005 al Comisiei din 7 septembrie 2005 de stabilire a formularelor standard
pentru publicarea anunţurilor în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice în
conformitate cu Directivele 2004/17/CE şi 2004/18/CE ale Parlamentului European şi Consiliului

Legislaţia naţională şi europeană aplicabilă în materia achiziţiilor publice poate fi consultată pe site-ul oficial al
Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice www.anrmap.ro, secţiunea
„Legislaţie”.

Important!
Pentru facilitarea implementării proiectului, AMPOSDRU/OI responsabil asigură Beneficiarului suport de tip
help-desk, asigurând răspunsuri la întrebările adresate în legătură cu aplicarea procedurilor de achiziţii publice,
în termen de 30 zile calendaristice de la primire.
Întrebările vor fi transmite la adresele de e-mail comunicate de către AMPOSDRU/OI responsabil.
Beneficiarul nu va transmite documentaţiile de atribuire/procedurile interne în scopul obţinerii unui punct de
vedere cu caracter consultativ din partea AMPOSDRU/OI responsabil.
În conformitate cu principiul asumării răspunderii prevăzut la art.2 alin.(2) din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr.34/2006, cu completările şi modificările ulterioare, stabilirea circumstanţelor de încadrare şi
aplicarea procedurilor de achiziţie publică, inclusiv cumpărarea directă, intră în responsabilitatea exclusivă a
Beneficiarului.

II. Aplicarea legislaţiei privind achiziţiile publice

Prevederile legislaţiei privind achiziţiile publice se aplică Beneficiarilor şi/sau Partenerilor acestora care au
calitatea de Autoritate Contractantă, în sensul prevăzut la art.8 din OUG 34/2006, cu modificările şi completările
ulterioare sau care se încadrează în situaţiile stipulate la art.9 lit.c şi c^1 din aceeaşi ordonanţă

Referinţă: - OUG nr.34/2006, art.8, 9 lit.c şi , 10, Anexa 1, Anexa 2 A şi Anexa 2 B
- Contractul de finanţare, art. 9
Aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2006, cu modificările şi completările
ulterioare, pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de servicii din categoria celor incluse în Anexa 2A din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului este obligatorie.
Exemple de servicii din categoria celor incluse în Anexa 2A:
- Servicii de audit financiar pentru certificarea cheltuielilor;
- Servicii de publicitate a proiectului (crearea, producerea şi/sau difuzarea de materiale de promovare prin
intermediul mijloacelor de informare în masă scrise, audiovizuale sau electronice);
- Servicii de administrare a clădirilor;
- Servicii de transport terestru, cu excepţia serviciilor de transport feroviar incluse în categoria 18 din
Anexa 2B.
În cazul atribuirii unui contract de achiziţie publică care are ca obiect prestarea de servicii din categoria
celor incluse în Anexa nr.2B din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006, cu modificările şi completările
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ulterioare, atunci obligaţia de a aplica prevederile acesteia se impune numai pentru contracte a căror valoare este
mai mare decât cea prevăzută la art. 57 alin. (2) şi se limitează numai la prevederile art.35-38 şi art. 56.
Exemple de servicii din categoria celor incluse în Anexa 2B:
- Servicii de învăţământ;
- Servicii hoteliere şi restaurante;
- Servicii de transport feroviar.

III. Exceptii de la aplicarea prevederilor legislaţiei privind achiziţiile publice
Sunt exceptate de la aplicarea legislaţiei în materia achiziţiilor publice încheierea următoarelor tipuri de
contracte specifice proiectelor finanţate de FSE prin POSDRU:
a) Contracte care au ca obiect cumpărarea sau închirierea, prin orice mijloace financiare, de terenuri, clădiri
existente, alte bunuri imobile ori a drepturilor asupra acestora. Atribuirea contractelor de servicii financiare
care se încheie, indiferent de formă, în legătură cu contractul de cumpărare sau de închiriere respectiv, se
supune prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr.34/2006;
2
b) Contracte care se referă la angajarea forţei de muncă, respectiv contracte de muncă .

IV. Etapele procesului de atribuire

Etapa 1 – Estimarea valorii contractului de achiziţie publică

Beneficiarul/Partenerul trebuie:
1.

pentru
implementarea
proiectului,
corepondenţa
Să
stabilească
necesităţile
serviciilor/produselor/lucrărilor cu codurile CPV şi să estimeze valoarea contractului de achiziţie publică

Beneficiarul va estima valoarea contractului de achiziţie publică pe baza calculării şi însumării tuturor
sumelor plătibile pentru îndeplinirea contractului de servicii/furnizare/lucrări fără TVA, luând în considerare orice
forme de opţiuni şi, în măsura în care acestea pot fi anticipate la momentul estimării, orice eventuale suplimentări
sau majorări ale valorii contractului.
Beneficiarul trebuie să întocmească o Notă privind determinarea valorii estimate, care face parte din
dosarul achiziţiei publice, conform art.213, alin 1, lit a din OUG nr.34/2006.
Valoarea estimată a contractului de achiziţie trebuie să fie valabilă la momentul transmiterii spre publicare
a invitaţiei sau a anunţului de participare, după caz, in conformitate cu prevederile art.26 din OUG nr.34/2006.
2.
Să aleagă procedura de achiziţie publică în funcţie de valoarea estimată a contractului de achiziţie
Regula de atribuire a contractelor de achiziţie publică este licitaţia deschisă sau licitaţia restrânsă.

Excepţii de la regulă sunt:
- dialogul competitiv;
- negocierea cu/fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare;
- cererea de oferte.

2

În acest caz se vor aplica reglementările naţionale în materia angajării forţei de muncă (Legea nr.53/2006 – Codul muncii).
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Modalităţile speciale de atribuire prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 sunt:
- acordul-cadru;
- licitaţia electronică;
- sistemul de achiziţie dinamic.
Pentru contractele de servicii şi/sau furnizare, procedura cererii de oferte se poate aplica numai atunci
când valoarea estimată pentru contractul respectiv este egală sau mai mică decât echivalentul în lei al pragului de
100.000 euro, fără TVA.
Pentru contractele de lucrări, procedura cererii de oferte se poate aplica numai atunci când valoarea
estimată pentru contractul respectiv este egală sau mai mică decât echivalentul în lei al pragului de 750.000 euro,
fără TVA.
În măsura în care valoarea achiziţiei de servicii/produse/lucrări, estimată conform prevederilor art. 25-32
din OUG nr.34/2006, fără TVA, nu depăşeşte echivalentul în lei a 15.000 euro, Beneficiarul are dreptul de a
achiziţiona direct serviciile/produsele/lucrările respective.
Referinţă:
OUG nr.34/2006, art. 19, 20, 25-32, 124, 142-169, Anexele 1, 2A şi 2B;
HGR nr.925/2006, art. 2 şi 5;
Regulament (CE) nr. 2195 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind
Vocabularul Comun al achiziţiilor publice (CPV) modificat prin Regulamentul (CE) nr. 2151 al Comisiei din
16 decembrie 2003;
• Regulamentul (CE) nr. 213/2008 al Comisiei din 28 noiembrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr.
2195/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului privind vocabularul comun privind achiziţiile publice
(CPV) și a Directivelor 2004/17/CE și 2004/18/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce
priveşte procedurile de achiziţii publice, în ceea ce priveşte revizuirea CPV.

•
•
•

Atentie!
Beneficiarul si/sau Partenerul acestuia nu au dreptul de a diviza contractul de servicii/furnizare/lucrari în mai
multe contracte distincte de valoare mai mică şi nici de a utiliza metode de calcul care să conducă la o subevaluare a
valorii estimate a contractului respectiv, cu scopul de a evita aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă
nr.34/2006 care instituie obligaţii ale achizitorului în raport cu anumite praguri valorice.
În situaţia în care obiectul contractului înglobează servicii/produse/lucrări cărora li se asociază mai multe coduri
CPV, procedura de atribuire se alege în funcţie de valoarea cumulată a acestora.
Beneficiarul si/sau Partenerul acestuia nu au dreptul de a combina, în cadrul aceluiaşi contract, servicii incluse
atât în anexa nr. 2B, cât şi în anexa nr. 2A, cu scopul de a beneficia de aplicarea prevederilor art.16 alin. (1), atunci
când atribuie respectivul contract de achiziţie publică.
În cazul în care Beneficiarul si/sau Partenerul acestuia îşi propune să achiziţioneze servicii/produse/lucrari
similare, dar defalcate pe loturi a căror cumpărare se realizează prin atribuirea mai multor contracte de furnizare
distincte, atunci valoarea estimată se consideră a fi valoarea cumulată a tuturor loturilor.
În cazul în care valoarea cumulată a tuturor loturilor depăşeşte pragul valoric prevăzut la art. 124 din Ordonanta
de urgenta nr.34/2006, atunci au dreptul de a aplica procedura cererii de ofertă numai pentru loturile care
îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii:
a) valoarea estimată, fără TVA, a lotului respectiv este mai mică sau egală cu echivalentul în lei a pragurilor valorice
de 100.000 euro pentru contracte de servicii/furnizare, respectiv 750.000 euro pentru contracte de lucrari;
b) valoarea cumulată a loturilor pentru care se aplică procedura cererii de ofertă nu depăşeşte 20% din valoarea
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totală a serviciilor/produselor/lucrarilor care urmează să fie prestate/furnizate/executate.
În cazul alegerii unei proceduri, alta decât licitaţia deschisă sau licitaţia restrânsă, Beneficiarul va întocmi o notă
justificativă privind alegerea procedurii de atribuire (Vezi OUG nr.34/2006 art. 213 alin.(1) lit.e şi HG nr.925/2006
art.5 alin.(2)).

3.

Să stabilească calendarul procedurii de atribuire
La elaborarea calendarului procedurii de atribuire, Beneficiarul si/sau Partenerul acestuia va avea în

vedere:
 serviciile/produsele/lucrările să fie prestate/furnizate/executate în perioada de implementare a proiectului
prevăzută în contractul de finanţare şi în graficul de implementare a activităţilor proiectului;
 respectarea termenelor prevăzute în legislaţia aplicabilă între data publicării anunţurilor/transmiterii invitatiei
de participare şi data stabilită pentru depunerea ofertelor;
 perioada de aşteptare a eventualelor contestaţii;
 alte termene ce pot influenţa procedura.

Atenţie!
Desfăşurarea procedurii de achiziţie precum şi derularea efectivă a contractului de servicii/furnizare/lucrări, inclusiv
plata serviciilor/produselor/lucrărilor prestate/furnizate/executate trebuie să se încadreze în interiorul intervalului
de timp prevăzut în graficul activităţilor proiectului (cuprins în cererea de finanţare – anexă a contractului de
finanţare) şi după data menţionată în Notificarea de demarare a proiectului transmisă Beneficiarului de către
AMPOSDRU.

Etapa 2 – Elaborarea documentaţiei de atribuire

Beneficiarul/Partenerul trebuie:
1. Să elaboreze caietul de sarcini
În caietul de sarcini, Beneficiarul/Partenerul va descrie obiectiv serviciile/produsele/lucrările (cerinţe,
caracteristici etc.) în raport cu necesităţile de implementare ale proiectului.
2. Să stabilească cerinţele minime de calificare şi criteriile de selecţie a ofertanţilor/candidaţilor
Beneficiarul/Partenerul va stabili cerinţele minime de calificare şi criteriile de selecţie a
ofertanţilor/candidaţilor în funcţie de exigenţele specifice contractului. Atunci când stabileşte aceste cerinţe,
Beneficiarul trebuie să fie în măsură să motiveze aceste cerinţe, elaborând în acest sens o notă justificativă, în
conformitate cu art 8, alin 2 din HG nr.925/2006.
3. Să stabilească criteriul de atribuire a contractului de achiziţie
Criteriul de atribuire a contractului de achiziţie poate fi numai:
• fie oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic,
• fie, în mod exclusiv, preţul cel mai scăzut.
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Atunci când stabileste criteriul de atribuire „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”,
Beneficiarul trebuie să fie în măsură să motiveze modul în care a fost stabilită ponderea factorilor de evaluare,
elaborând în acest sens o notă justificativă, în conformitate cu art 15 alin.(4) din HG nr.925/2006.
4. Să definitiveze documentaţia de atribuire
Documentaţia de atribuire trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii:
a) informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special cu privire la adresă - inclusiv telefon, fax, email -, persoane de contact, mijloace de comunicare etc;
b) informaţii privind sursele de finanţare ale contractului care urmează să fie atribuit;
c) caietul de sarcini care conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice; specificaţiile tehnice reprezintă
cerinţe, prescripţii, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, serviciu sau lucrare să fie
descris, în mod obiectiv, în aşa manieră încât să corespundă necesităţii autorităţii contractante, precum si,
atunci când este posibil, necesităţilor/exigenţelor oricărui utilizator, inclusiv ale persoanelor cu dizabilităţi.
d) instrucţiuni privind date limită care trebuie respectate şi formalităţi care trebuie îndeplinite în legătură cu
participarea la procedura de atribuire;
e) dacă sunt solicitate, cerinţelele minime de calificare, precum şi documentele care urmează să fie
prezentate de ofertanţi/candidaţi pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie;
f) instrucţiuni privind modul de elaborare şi de prezentare a propunerii tehnice şi financiare;
g) informaţii detaliate şi complete privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare;
instrucţiuni privind modul de utilizare a căilor de atacinformaţii referitoare la clauzele contractuale
obligatorii;formularele şi modelele utilizate de ofertant în cadrul ofertei sale, în conformitate cu prevederile legale
în vigoare:

•
•

Referinţă:
OUG nr.34/2006, art. , 33-38, 176-196, 197-199;
HG nr.925/2006, art. 8-10, 1415;

Etapa 3 – Întocmirea şi publicarea anunţului/invitaţiei de participare

În această etapă, Beneficiarul/Partenerul trebuie:
1.

Să întocmească anunţul /invitaţia de participare

Pentru asigurarea transparenţei procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, Beneficiarul va
întocmi şi publica în SEAP anunţul/invitaţia de participare.

Anunţul de participare
Invitaţia de participare

Valoare estimată a
contractului,
în euro,
fără TVA
3
S, P
< 125.000
> 125.000
L
>5.000.000
S, P
≤ 100.000
L
≤ 750.000

Conţinutul minimal al anunţului/invitaţiei de
participare

Vezi OUG nr. 34/2006, Anexa 3A
Vezi OUG nr.34/2006, art. 125 (2).

3

În cazul achiziţiei serviciilor de publicitate media, cu o valoare anuala cumulată estimată, fără TVA, mai mare decât
echivalentul în lei a 20.000 euro, Beneficiarul va publica un anunţ de participare şi un anunţ de atribuire.
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2.

Să respecte termenele minime pentru depunerea candidaturilor/ofertelor, calculate de la data
transmiterii acestora spre publicare a anunţului/ invitaţiei de participare

Valoare estimată a contractului,
în euro, fără TVA

Termenele minime pentru depunerea
candidaturilor/ ofertelor de la data transmiterii
anunţului/invitaţiei de participare
4

SEAP

Licitaţia deschisă

S, P

≤ 125.000

L

≤ 5.000.000

S, P

> 125.000

L

S,P ≤125.000
L ≤5.000.000

Licitaţia restransă

S,P> 125.000
L> 5.000.000

OUG
nr.34/2006
art.76 (1)
OUG
nr.34/2006
art.75 (1)
OUG
nr.34/2006
art.84
OUG
nr.34/2006
art.90 (1)
OUG
nr.34/2006
art.83 (1)
OUG
nr.34/2006
art.89 (1)

52 zile

> 5.000.000
Depunere
candidaturi

10 zile

Depunere oferte

15 zile

Depunere
candidaturi

37 zile

Depunere oferte

S, P

JOUE

20 zile

52 zile

40 zile

37 zile

40 zile

≤ 100.000

Cererea de oferte

OUG
nr.34/2006
art.127

10 zile
L

Referinţe
legislaţie

≤ 750.000

Etapa 4 – Publicarea anunţului/invitaţiei de participare

În această etapă, Beneficiarul trebuie să asigure publicarea anunţului/invitaţiei de participare.

4

La stabilirea termenelor minime pentru elaborarea şi depunerea candidaturilor/ofertelor de către operatorii economici
interesaţi, Beneficiarul trebuie să ia în calcul, suplimentar, o marjă de timp de 3 zile lucrătoare necesare ANRMAP să verifice şi
să transmită SEAP acceptul de publicare a anunţului (vezi art.27 din HGR nr.925/2006). Pentru a putea beneficia de reducerea
termenelor prezentate în tabel, beneficiarul trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 75, 76, 83, 127 din OUG
nr.34/2006.
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Valoare estimată, a
contractului,
în euro fara TVA

Se publică în

SEAP

5

M.Of.RO

JOUE

S, P ≤ 100.000
Invitaţia de participare

L ≤ 750.000

√

S, P ≤ 125.000
L ≤ 5.000.000
Anunţul de participare

√

√

√

√

S, P > 125.000
L > 5.000.000

√

Pentru publicarea anunţului/ invitaţiei de participare în SEAP, Beneficiarul/Partenerul trebuie să fie înregistrat în
Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP).
Procedura de înregistrarea în SEAP poate fi consultată pe site-ul www.e-licitaţie.ro.
Odată cu publicarea anunţului/invitaţiei de participare în SEAP, Beneficiarul are obligaţia de a asigura
obţinerea documentaţiei de atribuire de către orice operator economic prin asigurarea accesului direct,
nerestricţionat şi deplin, prin mijloace electronice, la conţinutul documentaţiei de atribuire. Prin excepţie, în
situaţia în care ataşarea documentaţiei de atribuire în SEAP nu este posibilă din motive tehnice, autoritatea
contractantă are obligaţia de a pune la dispoziţia oricărui operator economic care a înaintat o solicitare în acest
sens sau, după caz, căruia i s-a transmis o invitaţie de participare a unui exemplar din documentaţia de atribuire, pe
suport hârtie ori pe suport magnetic
Beneficiarul va ataşa la dosarul achiziţiei copia anunţului/invitaţiei de participare, precum şi dovada publicării
acestuia (anunţul/invitaţia publicat(ă) în SEAP tipărit(ă) la imprimantă).

•
•

Referinţă:
OUG nr.34/2006, art. 40, 47, 54, art.125, art. 211-213, 299, Anexa 3A;
HG nr.925/2006, art. 22-28.

Etapa 5 – Derularea procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică

•
1.

Să elaboreze şi să transmită răspunsurile la clarificările formulate de operatorii economici
interesaţi

Beneficiarul/Partenerul are obligatia să răspundă oricărei solicitări de clarificări primită de la
operatorul economic interesat, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, cât mai repede posibil, fără să depăşească
3 zile lucrătoare de la primirea solicitării şi fără să dezvăluie identitatea celui care a solicitat clarificări (OUG
nr.34/2006, art 78, 91).
5

Începând cu data de 1 ianuarie 2008, publicarea anunţurilor prevăzute de OUG nr.34/2006 în Monitorul Oficial al României
este facultativă (OUG nr.34/2006, art.299 alin.(4)).
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În cazul în care documentaţia de atribuire a fost pusă la dispoziţia operatorilor economici prin asigurarea
accesului direct şi nerestricţionat la fişierul electronic disponibil în SEAP, Beneficiarul/partenerul are obligaţia de a
face cunoscute clarificările sau eventualele modificări în legătură cu documentaţia de atribuire, prin crearea unui
nou fişier electronic la care se va asigura accesul direct şi nerestricţionat, în mod similar cu accesul la fişierul iniţial, ,
cu respectarea prevederilor art.78 alin.(2) din OUG nr.34/2006 si ale art. 32, alin.(2) din HG nr.925/2006.
3. Să desemneze persoana/persoanele responsabile pentru evaluarea ofertelor (comisia de evaluare).

Beneficiarul/Partenerul are obligaţia de a desemna pentru contractelor de achiziţie publică persoanele
responsabile pentru evaluarea ofertelor, care se constituie într-o comisie de evaluare in conformitate cu
prevederile art. 71 din HGR nr.925/2006.
4.

Să deschidă ofertele la data şi ora anunţată în anunţului/invitaţia de participare şi întocmească
procesul-verbal de deschidere a ofertelor

Atenţie!
Înainte de preluarea atribuţiilor specifice în cadrul procesului de evaluare, membrii comisiei de evaluare au
obligaţia de a semna pe propria răspundere o declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate prin care se angajează
să păstreze confidenţialitatea asupra conţinutului ofertelor, precum şi asupra oricăror alte informaţii prezentate de
către candidaţi/ofertanţi, a căror dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-şi proteja proprietatea
intelectuală sau secretele comerciale şi că nu se află într-o situaţie care implică existenţa unui conflict de interese.

Procesul-verbal de deschidere a ofertelor va consemna modul de desfăşurare a şedinţei respecive,
aspectele formale constatate la deschiderea ofertelor, elementele principale ale fiecărei oferte în conformitate cu
prevederile art. 33 alin.(4) din HGR nr.925/2006.
Procesul-verbal de deschidere a ofertelor se semnează de membrii comisiei de evaluare, experţii cooptaţi şi
de reprezentanţii operatorilor economici prezenţi la deschidere.
Comisia de evaluare are obligaţia de a transmite un exemplar al procesului-verbal de deschidere tuturor
operatorilor economici participanţi la procedura de atribuire, indiferent dacă aceştia au fost sau nu prezenţi la
şedinţa de deschidere
5. Să evalueze ofertele primite şi să întocmească raportul procedurii prin care atribuie contractul de
achiziţie sau anulează procedura, după caz
În termen de 20 de zile de la data deschiderii ofertelor, Beneficiarul/partenerul are obligaţia de a stabili
oferta câştigătoare, pe baza criteriului de atribuire precizat în anunţul/invitatia de participare şi în documentaţia de
atribuire, în condiţiile în care ofertantul respectiv îndeplineşte criteriile de selecţie şi calificare impuse. În cazuri
temeinic motivate, perioada de evaluare poate fi prelungita cu cel mult 20 de zile.
Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, Beneficiarul/partenerul are dreptul de a solicita clarificări şi,
după caz, completări ale documentelor prezentate de ofertanţi/candidaţi pentru demonstrarea îndeplinirii
cerinţelor stabilite prin criteriile de calificare şi selecţie sau pentru demonstrarea conformităţii ofertei cu cerinţele
solicitate. Prin clarificările/completările solicitate, Beneficiarul.partenerul nu are dreptul să determine apariţia unui
avantaj evident în favoarea unui ofertant/candidat.
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Atenţie!
Oferta este considerată inacceptabilă dacă:
 preţul, fără TVA, inclus în propunerea financiară depăşeşte valoarea estimată comunicată prin
anunţul/invitaţia de participare şi nu există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru
îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv;
 preţul, fără TVA, inclus în propunerea financiară depăşeşte valoarea estimată comunicată prin
anunţul/invitaţia de participare şi, deşi există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru
îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv, se constată existenţa a cel puţin uneia dintre
următoarele situaţii: preţul este cu mai mult de 10% mai mare decât valoarea estimată prevăzută în
anunţul/invitaţia de participare; încheierea contractului la preţul respectiv ar conduce la eludarea
aplicării acelor prevederi ale ordonanţei de urgenţă care instituie obligaţii ale autorităţii contractante în
raport cu anumite praguri valorice.

a.

Să informeze operatorii economici asupra rezultatului procedurii

Beneficiarul/partenerul are obligaţia de a comunica în scris tuturor participanţilor la procedura de atribuire, în cel
mult 3 zile lucrătoare despre decizia referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică sau, după caz, de
anulare a procedurii şi eventuala iniţiere, ulterioară, a unei noi proceduri de atribuire.
Termenul de transmitere a rezultatului procedurii este de 3 zile lucrătoare de la luarea deciziei de atribuire şi
aprobarea raportului procedurii de către conducătorul Beneficiarului/partenerului.

•
•

Referinţă:
OUG nr. 34/2006 206;
HG nr.925/2006 art. 83;

Etapa 6 – Semnarea contractului de servicii/furnizare/lucrări

În această etapă Beneficiarul/partenerul trebuie:
1.

Să respecte perioada de aşteptare a contestaţiilor din partea operatorilor economici nemulţumiţi de
rezultatul procedurii

În cazul în care operatorii economici participanţi la procedură au contestat rezultatul procedurii de achiziţie,
procedura se suspendă de drept până la soluţionarea contestaţiilor de către instituţiile competente (Consiliul
Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor, Curtea de Apel).
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S, P

Valoarea estimată a
Contractului,
în euro fără TVA
≤ 125.000

Perioada de aşteptare
a contestării rezultatului procedurii

Referintă
legislaţie

6 zile

OUG nr.34/2006
art.205 (b)

11 zile

OUG nr.34/2006
art.205 (a)

≤ 5.000.000

L
S, P

> 125.000
> 5.000.000

L

Atenţie!
Beneficiarul/partenerul are dreptul să încheie contractul de achiziţie publică cu ofertantul a cărui ofertă a fost
stabilită ca fiind câştigătoare, pe baza propunerilor tehnice şi financiare cuprinse în ofertă şi numai după împlinirea
termenelor prevăzute la art 205 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 pentru depunerea
contestaţiilor. În caz contrar, contractul de achiziţie publică este lovit de nulitate (O.U.G. nr.34/2006, art.205
alin.(2)).

2. Să semneze contractul de achiziţie cu operatorul economic câştigător
Beneficiarul va finaliza procedura de atribuire prin încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică.
3. Să întocmească şi să publice anunţul de atribuire
Pentru asigurarea transparenţei procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică,
Beneficiarul/partenerul proiectului trebuie întocmească şi să publice anunţul de atribuire.
Beneficiarul va ataşa la dosarul achiziţiei copia anunţului de atribuire, precum şi dovada publicării (anunţul
de atribuire publicat în SEAP tipărit la imprimantă).

Conţinutul minimal al anunţului de atribuire:

Anunţul de atribuire

Valoare estimată a
contractului, în euro,
fără TVA
S, P ≤ 125.000
L ≤ 5.000.000
S, P > 125.000
L > 5.000.000

Conţinutul minimal
conform legislaţiei în vigoare

OUG nr.34/2006, Anexa 3A

Publicarea anunţului de atribuire:
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Valoare estimată, a
contractului,
în euro, fără TVA

Publicare în

SEAP

M.Of.RO Partea a
VI-a Achiziţii
6
publice

J.O.U.E

7

Anunţul de atribuire

•
•

S, P ≤ 100.000
L ≤ 750.000
S, P ≤ 125.000
L ≤ 500.000
S, P > 125.000
L > 5.000.000

√
√

√

√

√

√

Referinţă:
OUG nr.34/2006, art. 47, 56, art. 211-213, Anexa 3A;
HG nr.925/2006, art. 22-30.

Etapa 7 – întocmirea dosarului achiziţiei publice
Beneficiarul/partenerul are obligaţia de a întocmi dosarul achiziţiei publice pentru fiecare contract atribuit.
Dosarul achiziţiei publice trebuie să cuprindă documentele întocmite/primite de Beneficiar/partener în cadrul
procedurii de atribuire, cum ar fi, dar fără a se limita la următoarele:
1. nota privind determinarea valorii estimate;
2. anunţul de participare şi dovada transmiterii acestuia spre publicare şi/sau, după caz, invitaţia de
participare;
3. documentaţia de atribuire;
4. nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire, în cazul în care procedura aplicată a fost alta
decât licitaţia deschisă sau licitaţia restrânsă;
5. procesul-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor;
6. formularele de ofertă depuse în cadrul procedurii de atribuire;
7. solicitările de clarificări, precum şi clarificările transmise/primite de Beneficiar (autoritatea contractantă);
8. raportul procedurii de atribuire;
9. dovada comunicărilor privind rezultatul procedurii;
10. contractul de achiziţie publică, semnat;
11. anunţul de atribuire şi dovada transmiterii acestuia spre publicare;
12. contestaţiile formulate în cadrul procedurii de atribuire, dacă este cazul;
13. raportul de activitate şi, după caz, notele intermediare şi avizul consultativ emis în conformitate cu
prevederile legale, referitor la funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de
atribuire a contractelor de achiziţie publică, dacă este cazul;
14. documentul constator care conţine informaţii referitoare la îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către
contractant.

•

Referinţă:
OUG nr.34/2006, art. 211-216;

6 Începând cu data de 1 ianuarie 2008, publicarea anunţurilor prevăzute de prezenta ordonanţă în Monitorul Oficial al
României este facultativă (OUG nr.34/2006, art.299 alin.(4)).
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Etapa 8 – Derularea şi finalizarea contractului

Contractul intră în efectivitate conform prevederilor contractuale:
- fie după constituirea garanţiei de bună execuţie, dacă a fost solicitată;
- fie la termenul convenit între părţi.

Important!
Intrarea în efectivitate, derularea şi finalizarea contractului trebuie să se realizeze în perioada de implementare a
contractului de finanţare, în limitele bugetare stabilite.

Etapele/documentele pe care beneficiarul trebuie să le parcurgă/întocmească atunci când desfăşoară procedura de
achiziţie publică sunt în prezentate succinct în Anexa 1.
Contractul de achiziţie se consideră finalizat odată cu recepţia serviciilor/produselor/lucrărilor
prestate/furnizate/executate şi semnarea documentului constatator privind îndeplinirea obligaţiilor contractuale.
Recepţia reprezintă operaţiunea prin care autoritatea contractantă îşi exprimă acceptarea faţă de
serviciile/produsele/lucrările prestate/furnizate/executate în cadrul unui contract de achiziţie publică şi pe baza
căreia efectuează plata.
Documentul de recepţie este un înscris esenţial al dosarului achiziţiei respective.
Modelele documentelor care dovedesc recepţia serviciilor/produselor/lucrărilor sunt prezentate în Anexele 2, 3 şi 4
ale prezentului ghid.
Legendă simboluri utilizate:
S
P
L
OUG
HRG
SEAP
M.Of.RO
JOUE
√

Contract de servicii
Contract de furnizare
Contract de lucrări
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
Hotărâre Guvernului României
Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (www.e-licitaţie.ro)
Monitorul Oficial al României – partea a VI-a Achiziţii publice
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Se aplică
Nu se aplică
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ANEXE
Anexa 1
Lista sinteză a etapelor/documentelor
care trebuie parcurse/întocmite de beneficiar în aplicarea
prevederilor OUG nr.34/2006 pentru atribuirea contractelor
de achiziţii publice de servicii/furnizare/lucrări
Atribuirea contractului prin :
Referinţă
legislaţie

Etapa/Documente necesare
Achiziţie
directă

Etapa 1 – Estimarea valorii contractului de achiziţie publică
1. Nota de estimare a valorii contractului de
achiziţie
√

Cerere de
oferte

Licitaţie
deschisă

Licitaţie
restrânsă

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

2. Nota justificativă privind alegerea procedurii

3. Calendarul procedurii
Etapa 2 – Elaborarea documentaţiei de atribuire
4. Caietul de sarcini (specificaţii tehnice)

√
(sumar)

5. Nota justificativă privind stabilirea cerinţelor
minime de calificare şi criteriile de selecţie a
ofertanţilor/candidaţilor

6. Nota justificativa privind criteriul de atribuire a
contractului de achiziţie

7. Fişa de date a achiziţiei
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√
(sumar)

OUG
nr.34/
2006 art. 2532, 213.
Reg.(CE) 2195/
2002
OUG
nr
34/2006 art.
19,
20,
1
24, 142-169
HG
nr.
925/2006 art.5

OUG
nr.
34/2006
Art.33-40
OUG
nr.34/2006 art.
176-196
HG
nr.
925/2006
art.7-12,
OUG
nr.34/2006
art.13-15, 196199
HG
nr.
925/2006
art.14
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Atribuirea contractului prin :
Referinţă
legislaţie

Etapa/Documente necesare
Achiziţie
directă

Cerere de
oferte

Licitaţie
deschisă

Licitaţie
restrânsă

Etapa 3 – Întocmirea anunţului de participare/invitaţiei de participare
9. Anunţ de participare/invitaţia de participare

√

Se vor urmări:
Perioada minimă
de aşteptare a
candidaturilor

Perioada
minimă
aşteptare
ofertelor

de
a

S, P ≤ 125.000
L ≤ 5.000.000

√

√

√
10
zile
√
37 zile

8

S, P > 125.000
L > 5.000.000
S,P≤100.000
L ≤ ≤ 750.000

Etapa 4 – Publicarea anunţului/ invitaţiei de participare
11. SEAP
10
12.M.Of.RO
Anunţ
de
participare
13. JOUE S, P≥125.000
L≥ 5.000.000

√
20 zile
√
52 zile

√
15 zile
√
40 zile

√

√

√

9

√
√

√

√
√
√

14. Invitaţie de participare – SEAP

√

16. Solicitari şi răspunsurile la clarificări

√

OUG nr. 34/2006
art.73-80,
81-93, 127

OUG
nr.
34/2006
art.54-55, 58,
75, 76, 83, 84

√

√

√

√

√

√

nr.

OUG
nr.
34/2006
art.59-65,77,
85
OUG
nr.
34/2006
art.78,91
HG
nr.
925/2006 art.
71

8

Valoarea estimată a contractului, exprimată în euro fără TVA.
Cazul contractelor de servicii de publicitate media.
10
Începând cu data de 1 ianuarie 2008, publicarea anunţurilor prevăzute de prezenta ordonanţă în Monitorul Oficial al
României este facultativă (OUG nr.34/2006, art.299 alin.(4))
9
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nr.

OUG nr. 34/2006
art. 73-80
81-93

OUG
34/2006
art.126

√

Etapa 5 – Derularea procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică
15. Punerea la dispoziţia operatorilor economici
interesaţi a Documentaţiei de atribuire
√
√
√

17. Desemnarea persoanelor responsabile cu
atribuirea contractelor

OUG
2006
Art.81-93

OUG nr. 34/2006
art.127

√
10 zile

S, P ≤ 125.000
L ≤ 5.000.000
S, P > 125.000
L > 5.000.000
Există posibilitatea de reducere a perioadelor de
aşteptare a candidaturilor/ofertelor

OUG
nr.
34/2006,
art.125(2),
Anexa 3
HG nr. 925/2006,
Anexa 1
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Atribuirea contractului prin :
Referinţă
legislaţie

Etapa/Documente necesare
Achiziţie
directă

Cerere de
oferte

Licitaţie
deschisă

Licitaţie
restrânsă

18. Procesul –verbal de deschidere a ofertelor

√

√

√

19. Raportul procedurii de atribuire

20. Comunicarea rezultatului procedurii către
participanţii la procedură

√

√

√

√

√

√

√

√

Etapa 6 – Semnarea contractului de servicii/furnizare/lucrări
21.Perioada
de S, P ≤ 125.000
aşteptare
a L ≤ 5.000.000
contestaţiilor

6 zile

S, P ≥125.000
L ≥ 5.000.000
22. Întocmirea anunţului de atribuire
Publicarea
23. SEAP
anunţului
de
24. M.Of.RO
atribuire
25.
S,P >125000
JOUE
L >.000.000

26. Semnarea contractului de achiziţie publică

√
√

6 zile

6 zile

11 zile

11 zile

√
√
√

√
√
√
√

√

√

√

√

OUG
nr.34/2006
art. 211
HG
nr.
925/2006
art.33
OUG
nr.
34/2006
art. 200-211
HG nr.925 art.
31-83
OUG
34/2006
art.205

nr.

OUG
nr.
34/2006
art. 205, 255256, 270, 271,
272
OUG
nr.
34/2006
art. 205
OUG
nr.
34/2006
art. 56-57, 58
HG
nr.
925/2006
art.98
HGR
nr.
925/2006 art.
93

Etapa 7 – Definitivarea dosarului achiziţiei publice
27. Dosarul achiziţiei publice

√

√

√

√

28. Garanţia de bună executie a contractului

√

√

√

√

√

√

√

√

Etapa 8 – Derularea şi finalizarea contractului
29. Procesului
verbal
de recepţie a
serviciilor/produselor/lucrărilor
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OUG
nr.
34/2006
art. 211,213
HG
nr.
925/2006 art.
89-92
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Anexa 2 - Modelul procesului-verbal de recepţie a serviciilor
Beneficiar
…………………..………………..
Aprobat,
(numele, prenumele şi
funcţia reprezentantului legal)
(semnătura autorizată)
L.S.
PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE A SERVICIILOR
Nr. ........ din ................
................. (denumirea serviciilor), prestate în cadrul contractului de servicii de ………………..nr. ....... din data ..........,
încheiat între ..........................., în calitate de Beneficiar, şi …………………. , în calitate de Prestator, finanţat din
Fondul Social European şi bugetul de stat prin POSDRU 2007-2013 şi din fonduri proprii, în cadrul contractului de
finanţare nr……………………………..
Comisia de recepţie constituită prin Decizia nr…….…..din data …..………. a …………………….. (funcţia
reprezentantului legal al Beneficiarului) a procedat astăzi....................... (data) la recepţia serviciilor ce au făcut
obiectul contractului de servicii menţionat mai sus, având o valoare de ………….. lei la care se adaugă ………………. lei
TVA şi a fost formată din:
(nume şi prenume)
..............................................................................
..............................................................................
La recepţia serviciilor a participat din partea Prestatorului ………………………….…..(nume şi prenume) în
calitate de reprezentant legal al ………………………………………….. (denumirea prestatorului).
Comisiei de recepţie constată şi consemnează că serviciile care au făcut obiectul contractului au fost
prestate de Prestator cu respectarea cerinţelor, exigenţelor, cantitătile şi în graficul de timp prevăzute în contractul
de servicii.
De asemenea, comisia de recepţie constată că Prestatorul şi-a îndeplinit obligaţiile asumate prin contractul
încheiat între părţi.

preţul

Valoarea serviciilor prestate este de ………………….. lei la care se adaugă TVA ……….. lei şi corespunde cu
înscris
în
contractul
de
servicii
încheiat
între
părţi.

Prezentul proces-verbal, conţinând ............. file a fost încheiat astăzi ............. la .................... în ....... exemplare.
Beneficiar
……………………………………..
Comisia de recepţie
(numele, prenumele şi semnatura)
...............................................................

Prestator
………………………………………

.....................................................

L.S.
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Anexa 3 - Modelul procesului-verbal de recepţie a produselor
Beneficiar
…………………..………………..
(numele, prenumele şi
funcţia reprezentantului legal)
(semnătura autorizată)
L.S.
PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE A PRODUSELOR Nr. ........ din ................
………………….. furnizate în cadrul contractului de furnizare nr. ....... din data ..........,
încheiat între ..........................., în calitate de Beneficiar, şi …………………. , în calitate de Furnizor, finanţat din Fondul
Social European, Bugetul de stat şi din fonduri proprii, prin POSDRU 2007-2013, în cadrul contractului de finanţare
nr……………………………..
Comisia de recepţie, constituita prin Decizia nr…….. din data …………. a (functia reprezentantului legal si numele
Beneficiarului)…………………….. a procedat astăzi (data) ................. la recepţia produselor ce au făcut obiectul
contractului de furnizare menţionat mai sus, având o valoare de ………….. lei la care se adaugă ……………. lei TVA, şi a
fost formată din:
(nume şi prenume)
..............................................................................
..............................................................................
La recepţia produselor a participat din partea (numele şi prenumele)…………….
în calitate de
reprezentant legal al (denumirea Funizorului)…………………………………………..
Comisia de recepţie constată că urmatoarele produsele furnizate în cadrul contractului respectă cerinţele de
calitate, cantitate, caracteristicile corespund cu cele prevăzute în caietul de sarcini anexă la contract şi au fost
livrate conform graficului de timp prevăzut dupa cum urmeaza:
Nr. crt.

Denumire produs

Caracteristici

UM

0
1
2
…

1

2

3

TOTAL

Pret/UM
fara TVA
4

Cantitatea
5

Pret total
fara TVA
6=4x5

∑ col.6

Valoarea totală a produselor furnizate este de ………………….. lei la care se adaugă TVA ………………….. lei şi
corespunde cu preţul înscris în contractul de furnizare încheiat între părţi
De asemenea, comisia constată că Furnizorul şi-a îndeplinit obligaţiile asumate prin contractul încheiat între părţi.
Prezentul proces-verbal, conţinând ............. file a fost încheiat astăzi ............. la .................... în ....... exemplare, din
care ……. pentru Beneficiar şi unul pentru Furnizor.
Beneficiar
Prestator
……………………………………..
………………………………………
Comisia de recepţie
(numele, prenumele şi semnatura)
(numele, prenumele,funcţia si
...............................................................
semnatura reprezentantului legal)
.............................................................................
L.S.
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Anexa 4 - Modelul procesului-verbal de recepţie a lucrărilor
Beneficiar
…………………..………………..
Aprobat,
(numele, prenumele şi
funcţia reprezentantului legal)
(semnătura autorizată)
L.S.
PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR11
Nr. ........ din ................
privind lucrarea ....................................................................................................,
executată în cadrul contractului nr. ....... din .........., încheiat între..........................., în calitate de Beneficiar, şi
…………………. , în calitate de Executant, finanţat din Fondul Social European, Bugetul de stat şi din fonduri proprii,
prin POSDRU 2007-2013, în cadrul contractului de finanţare nr........................................ pentru lucrările de
……………………….…………………………………… .
1. Lucrările au fost executate în baza autorizaţiei nr. ................, eliberată de Primăria........................... la
.............................., cu valabilitate până la .............................. .
2. Comisia de recepţie constituita prin Decizia nr…….. din data ………….a (functia reprezentantului legal al
Beneficiarului ……………), şi-a desfăşurat activitatea în intervalul .................., fiind formată din:
..............................................................................
(nume şi prenume)
..............................................................................
3. Au mai participat la recepţie:
..............................................................................
(nume şi prenume)
(calitatea)
4. Constatările comisiei de recepţie:
4.1. Din documentaţia scrisă şi desenată necesară a fi prezentată au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în
lista anexă nr. 1.
4.2. Cantităţile de lucrări cuprinse în lista anexă nr. 2 nu au fost executate.
4.3. Lucrările cuprinse în lista anexă nr. 3 nu respectă prevederile proiectului.
4.4. Valoarea declarată a lucrării este de ……........ lei la care se adaugă TVA ……….. lei..
5. Comisia de recepţie, în urma constatărilor făcute, propune:
.................................................................................................................................
6. Comisia de recepţie motivează propunerea făcută prin:
.................................................................................................................................
7. Comisia de recepţie recomandă următoarele:
.................................................................................................................................
8. Prezentul proces-verbal, conţinând ............. file şi .......... anexe numerotate, cu un total de ............... file, a fost
încheiat astăzi ............. la .................... în ....... exemplare, din care ……. pentru Beneficiar şi unul pentru Executant.
Comisia de recepţie : Numele şi prenumele
Preşedinte: .....................
............................
Membri: .........................
............................

Specialişti : Numele şi prenumele

11

Procedura de organizare şi efectuare a recepţiei lucrărilor, inclusiv formularul prezentat în această anexă, se regăseşte în
Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.273/1994
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