
ROMÂNIA 

  CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

           PREŞEDINTE 

 
 

DISPOZIŢIA NR. 20/2020 

privind aprobarea Procedurii simplificate proprii de atribuire a contractelor de achiziție 

publică/acordurilor-cadru de servicii de pază, servicii de supraveghere și servicii de 

monitorizare a sistemelor de alarmă, prevăzute în Anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind 

achizițiile publice, cu valoarea estimată fără TVA mai mică decât pragul corespunzător 

prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. d) 
 

 

Președintele Consiliului Județean Covasna, 

 analizând Referatul nr. 207/29.01.2020 al Vicepreședintelui Consiliului Județean 

Covasna, domnul Grüman Róbert-Csongor, privind aprobarea Procedurii simplificate proprii 

de atribuire a contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru de servicii de pază, servicii 

de supraveghere și servicii de monitorizare a sistemelor de alarmă, prevăzute în Anexa nr. 2 

la Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu valoarea estimată fără TVA mai mică decât 

pragul corespunzător prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. d), 

având în vedere: 

-  Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-

cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

luând în considerare prevederile art. 190 alin. (2) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completarea ulterioară, 

în baza art. 191 alin. (1) lit. f) și în temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completarea ulterioară, 

 

DISPUNE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Procedura simplificată proprie de atribuire a contractelor de 

achiziție publică/acordurilor-cadru de servicii de pază, servicii de supraveghere și servicii de 

monitorizare a sistemelor de alarmă, prevăzute în Anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind 

achizițiile publice, cu valoarea estimată fără TVA mai mică decât pragul corespunzător 

prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. d), conform anexei care face parte integrantă din prezenta 

dispoziție. 

 Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se însărcinează Direcția urbanism 

și administrativ, Direcția juridică și dezvoltarea teritoriului și Direcția economică din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna. 

 

Sfântu Gheorghe, 05.02.2020 

                                                                                                        TAMÁS Sándor 

                Președinte 

                      Contrasemnează: 

                         VARGA Zoltán 

      Secretar general al județului Covasna 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prezenta se difuzează astfel: 

- 1 ex. la Instituţia Prefectului-Judeţul Covasna, 

- 2 ex. la Compartimentul administraţie publică, 

- 1 ex. la Vicepreședintele Grüman Róbert-Csongor; 

- 1 ex. la Direcția urbanism și administrativ; 

- 1 ex. la Direcția economică, 

- 1 ex. la Direcția juridică și dezvoltarea teritoriului; 

- 1 ex. pentru publicare pe pagina de internet a instituției. 
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Anexă la Dispoziția nr. 20/2020 

 

 

 

PROCEDURA SIMPLIFICATĂ PROPRIE 

de atribuire a contractelor de achiziţiepublică/acordurilor-cadru de serviciide pază, 

servicii de supraveghere și servicii de monitorizare a sistemelor de alarmă, prevăzute 

în Anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu valoarea estimată 

fără TVA mai mică decât pragul corespunzător prevăzut la  

art. 7 alin. (1) lit. d) 

 

 

1. Dispoziţii generale 

(1) Prezenta procedură stabileşte modul de organizare şi desfăşurare de către 

Consiliul Județean Covasna, în calitate de autoritate contractantă, a procedurii de 

atribuire a contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru de servicii de pază - 

cod CPV 79713000-5, servicii de supraveghere – cod CPV 79714000-2 și servicii de 

monitorizare a sistemelor de alarmă – cod CPV 79711000-1, prevăzute în Anexa nr. 2 

la Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările 

ulterioare (denumită în continuare „Legea nr. 98/2016”), cu valoarea estimată fără 

TVA mai mică decât pragul corespunzător prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. d), respectiv 

între 135.060 lei şi 3.376.500 lei (exclusiv). 

(2) Dispoziţiile prezentei metodologii sunt elaborate şi aplicate în conformitate cu 

art. 113 din Legea nr. 98/2016 şi cu art. 101 din Normele metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-

cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările 

ulterioare (denumite în continuare „Normele”), cu respectarea principiilor prevăzute 

de art. 2 alin. (2) din Legea nr. 98/2016. 

(3) Dispoziţiile prezentei metodologii se completează, acolo unde este necesar, cu 

dispoziţiile actelor normative sus-menţionate. 

(4) Termenii şi expresiile folosite în cuprinsul prezentei metodologii corespund 

definiţiilor şi înţelesurilor atribuite de legislaţia în vigoare aplicabilă. 

 

2. Caracteristici generale 

(1) Consiliul Județean Covasna are dreptul de a aplica o selecţie de oferte, iar orice 

prestator interesat are dreptul de a depune oferta. 

(2) În vederea asigurării transparenţei, a tratamentului egal, a accesului 

nediscriminatoriu şi a atragerii participării unui cerc cât mai larg de participanţi, 

Consiliul Județean Covasna va lansa procedura simplificată proprie pentru servicii 

de pază - cod CPV 79713000-5, servicii de supraveghere – cod CPV 79714000-2 și 

servicii de monitorizare a sistemelor de alarmă – cod CPV 79711000-1, prevăzute în 

Anexa nr. 2 la Legea 98/2016, prin publicarea pe pagina de internet a instituţiei - 

www.kvmt.ro sau pe portalul https://sicap-prod.e-licitatie.ro/ a următoarelor 

documente: 

a) anunţul de participare la procedura simplificată pentru achiziţionarea de 

servicii servicii de pază, servicii de supraveghere și/sau servicii de monitorizare a 

sistemelor de alarmă; 

b) documentaţia de atribuire, respectiv caietul de sarcini, proiectul de contract, 

http://www.kvmt.ro/
https://sicap-prod.e-licitatie.ro/


formulare şi modele de documente. 

(3) După lansarea procedurii, desfăşurarea acesteia presupune, în continuare, 

realizarea următoarelor operaţiuni: 

a) Publicarea solicitărilor de clarificări şi a clarificărilor formulate; 

b) Constituirea comisiei de evaluare a ofertelor; 

c) Primirea şi înregistrarea ofertelor şi a documentelor solicitate operatorilor 

economici; 

d) Deschiderea ofertelor şi întocmirea procesului-verbal de deschidere a ofertelor; 

e) Evaluarea ofertelor în funcţie de criteriile şi cerinţele stabilite în documentaţia 

de atribuire; 

f) Stabilirea rezultatelor selecţiei de oferte prin întocmirea raportului procedurii; 

g) Comunicarea către toţi ofertanţii participanţi a rezultatului procedurii de 

atribuire a contractului de achiziţie publică; 

h) Încheierea contractului de achiziţie publică; 

i) Urmărirea respectării obligaţiilor asumate de către operatorul economic prin 

semnarea contractului de achiziţie publică. 

 

3. Iniţierea procedurii 

(1) Procedura se iniţiază prin publicarea, pe pagina de internet a instituţiei, a unui 

anunţ de participare la procedura simplificată proprie pentru achiziţionarea 

serviciilor ce fac obiectul prezentei proceduri, însoţit de documentaţia de atribuire 

aferentă. 

(2) Învederea respectării transparenţei şi a tratamentului egal, se poate hotărâ 

publicarea, suplimentar, şi prin alte modalităţi de informare a agenţilor economici, 

respectiv: Secţiunea Publicitate/Anunţuri de pe portalul www.e-licitatie.ro sau alte 

modalităţi de informare publică, respectiv transmiterea de invitaţii de participare 

către un număr de minim 3 (trei) operatori economici de profil. 

(3) Anunţul de participare la procedura simplificată proprie pentru achiziţionarea 

de serviciide pază, servicii de supraveghere și/sau servicii de monitorizare a 

sistemelor de alarmă, prevăzute în Anexa nr, 2 la Legea 98/2016, având valoarea 

estimată, fără TVA, mai mică decât pragul corespunzător prevăzut la art. 7 alin. (1) 

lit. d), respectiv între 135.060 lei şi 3.376.500 lei (exclusiv) va conţine următoarele 

informaţii: 

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

autorităţii contractante; 

b) tipul de contract; 

c) denumirea serviciilor care urmeazăsă fie prestate şi codul/codurile CPV; 

d) valoarea estimată; 

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

f) sursa de finanţare; 

g) termenul-limită de primire a ofertelor; 

h) adresa la care se transmit ofertele; 

i) limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele; 

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

k) criteriul de atribuire a contractului de achiziţiepublică. 

 

4. Anunţul de participare 

(1) Consiliul Județean Covasna are obligaţia de a stabili şi de a include, în anunţul 

http://www.e-licitatie.ro/


de participare, data - limită pentru depunerea ofertelor. Consiliul Județean Covasna 

are obligaţia de a stabili perioada de depunere a ofertelor în funcţie de complexitatea 

contractului de achiziţie public şi de cerinţele specifice, astfel încât operatorii 

economici interesaţi să beneficieze de un interval de timp adecvat şi sufficient pentru 

elaborarea ofertelor şi pentru pregătirea documentelor de calificare şi selecţie, dacă 

sunt solicitate prin documentele achiziţiei. 

(2) Perioada minimă între data publicării anunţului de participare la procedura 

simplificată proprie şi data-limită de depunerea ofertelor este de cel puţin 10 zile, 

încazul atribuirii unui contract de achiziţie publică de serviciide pază, servicii de 

supraveghere, servicii de monitorizare a sistemelor de alarmă, a căror valoare 

estimată, fără TVA, este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. d) 

din Legea 98/2016. 

(3) În cazul în care o situaţie de urgenţă, demonstrată în mod corespunzător de 

către Consiliul Județean Covasna, face imposibil de respectat perioada de mai sus, 

Consiliul Județean Covasna poate stabili o perioadă redusă pentru depunerea 

ofertelor, care nu poate fi mai mică de 6 zile de la data publicării anunţului de 

participare la procedura simplificată proprie. 

 

5.  Depunerea ofertei 

Orice operator economic are dreptul de a depune oferta, în condiţiile prezentei 

proceduri. 

 

6. Conflictul de interese 

(1)  Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, Consiliul Județean Covasna are 

obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a preveni, identifica şi remedia 

situaţiile de conflict de interese, în scopul evitării denaturării concurenţei şi al 

asigurării tratamentului egal pentru toţi operatorii economici. 

(2) Prevederile art. 59-68 din Legea nr. 98/2016 se aplică în mod corespunzător. 

 

7. Criterii de calificare şi selecţie 

Dacă Consiliul Județean Covasna decide să solicite criterii de calificare şi 

selecţie, aceasta poate solicita doar cerinţe privind: 

a)  motive de excludere, în conformitate cu capitolul IV, secţiunea a 6-a, 

paragraful 2 din Legea nr. 98/2016; 

b) capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, în conformitate cu art. 176 

din Legea nr. 98/2016; 

c) experienţa similară, în conformitate cu art. 179 lit. a) şi b) din Legea 98/2016. 

 

8. Criteriul de atribuire 

(1) Consiliul Județean Covasna are obligaţia de a preciza, în anunţul de participare, 

criteriul de atribuire a contractului de achiziţie publică, care, odată stabilit, nu poate 

fi schimbat pe toată durata de aplicare a procedurii de atribuire. 

2) Criteriul de atribuire a contractelor de achiziţie public ce au ca obiect servicii de 

pază servicii de supraveghere și servicii de monitorizare a sistemelor de alarmă, 

prevăzute în Anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 şi încheiate conform prezentei 

procedure este cel mai bun raport calitate-preţ, înconformitate cu prevederile art. 187 

alin. (3) lit. c) din Legea nr. 98/2016. 

 



9. Garanţia de participare 

(1) Garanţia de participare reprezintă un instrument aferent modului de 

prezentare a ofertei, care are drept scop protejarea autorităţii contractante faţă de 

riscul unui comportament necorespunzător al ofertantului pe toată perioada 

implicării sale în procedura de atribuire. 

(2) Consiliul Județean Covasna poate solicita ofertanţilor constituirea garanţiei de 

participare. Dacă se solicit constituirea garanţiei de participare, prevederile art. 35-38 

din Norme se aplică în mod corespunzător. 

 

10. Garanţia de bună execuţie 

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

scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în 

perioada convenită a contractului de achiziţiepublică. 

(2) Dacă se solicit constituirea garanţiei de bună execuţie, prevederile art. 39-42 din 

Norme se aplică în mod corespunzător. 

 

11. Documentaţia de atribuire 

(1) Consiliul Județean Covasna are obligaţia de a asigura întocmirea 

documentaţiei de atribuire. 

(2) Documentaţia de atribuire conţine: 

a) caietul de sarcini; 

b) proiectul de contract conţinând clauzele contractual obligatorii; 

c) formulare şi modele de documente. 

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

informaţii necesare pentru a asigura ofertantului/candidatului o informare completă, 

corectă şi explicită cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire. 

(4) Consiliul Județean Covasnava publica pe pagina de internet a instituţiei, în 

format electronic, anunţul de participare şi întreaga documentaţie de atribuire. 

 

12. Caietul de sarcini 

(1) Anunţul de participare trebuie să conţină cel puţin informaţii generale 

standard, însoţite de formalităţile ce trebuie în deplinite în legătură cu procedura de 

atribuire în cauză, particularizate în funcţie de contextual în care se încadrează 

achiziţia, criteriile de calificare şi selecţie, dacă este cazul, informaţii privind garanţia 

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

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

pot fi utilizate. 

(2) Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice care 

reprezintă cerinţe, prescripţii, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui 

serviciu să fie descris, în mod obiectiv, astfel încât să corespundă necesităţii 

autorităţii contractante. 

(3) Caietul de sarcini conţine orice informaţii sau cerinţe necesare întocmirii de 

cătreofertanţi a propunerilortehniceşicalculăriivalorilorpropunerilorfinanciare.  

 

13. Clarificări 

(1) Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind 

documentaţia de atribuire. 

(2) Consiliul Județean Covasna are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet 



şi fără ambiguităţi, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să 

depăşească, de regulă 2 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din 

partea operatorului economic, dar numai dacă acelor solicitări primite cu cel puţin 3 

zile înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor. 

(3) Consiliul Județean Covasna are obligaţia de a transmite răspunsul la 

solicitările de clarificări cu cel puţin 2 zile înainte de data-limită pentru depunerea 

ofertelor. 

(4) În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în 

timp util, punând astfel Consiliul Județean Covasna în imposibilitatea de a respecta 

termenul prevăzut mai sus, aceasta din urmă are totuşi obligaţia de a răspunde la 

solicitarea de clarificare, în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea şi 

transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către operatorii 

economici înainte de data-limită de depunere a ofertelor. 

(5) Consiliul Județean Covasna are obligaţia de a publica pe pagina de internet a 

instituţiei răspunsurile însoţite de întrebările aferente fără a dezvălui identitatea 

solicitanţilor. 

(6) Consiliul Județean Covasna are dreptul de a publica clarificări la documentaţia 

de atribuireşi din proprie iniţiativă, dacă acest fapt nu afectează participarea la 

procedura de atribuire. 

(7) ConsiliulJudețean Covasna are dreptul de a prelungi, prin publicarea unui 

anunţ de tip erată pe pagina de internet a instituţiei, perioada stabilită conform art, 6, 

în cazul în care răspunsul la solicitările de clarificări modifică documentaţia de 

atribuire. 

 

14. Elaborarea ofertei 

(1) Ofertantul elaborează oferta în conformitate cu prevederile documentaţiei de 

atribuire şi indică, motivat, în cuprinsul acesteia, informaţiile din propunerea tehnică 

şi/sau din propunerea financiară care au character confidenţial, clasificat sau sunt 

protejate de un drept de proprietate intelectuală, în baza legislaţiei aplicabile. 

(2) Propunerea tehnică se elaborează în concordanţă cu cerinţele cuprinse în 

caietul de sarcini, în aşa fel încât să asigure furnizarea tuturor informaţiilor necesare 

evaluării tehnice. 

(3) Propunerea financiară se elaborează în aşa fel încât să asigure furnizarea 

tuturor informaţiilor necesare evaluării financiare. 

(4) Oferta are character ferm şi obligatoriu, din punctul de vedere al conţinutului, 

pe toată perioada de valabilitate stabilită de către Consiliul Județean Covasna şi 

trebuie să fie semnată şi ştampilată, pe propria răspundere, de către ofertant sau de 

către o persoană împuternicită legal de acesta. 

 

15. Depunerea ofertei 

(1) Prestatorul are obligaţia de a depune oferta în forma stabilită în documentaţia de 

atribuire, la adresa şi până la data şi ora limită pentru depunere, stabilite în anunţul 

de participare la procedura simplificată proprie. 

(2) Oferta care este transmisă la o altă adresă a autorităţii contractante decât cea 

stabilită de către acesta sau după expirarea termenului-limită pentru depunere va fi 

respinsă. 

(3) Ofertantul are dreptul de a depune o singură ofertă, cu obligaţia ca aceastasă 

nu se abată de la cerinţele prevăzute în documentaţia de atribuire. 



 

16. Confidenţialitatea ofertei 

ConsiliulJudețean Covasna are obligaţia de a păstra confidenţialitatea asupra 

conţinutului ofertei, precum şi asupra oricărei informaţii suplimentare solicitate 

ofertantului şi a cărei dezvăluire ar putea să aducă atingere dreptului ofertantului de 

a-şi proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale. 

 

17. Modificarea şi retragerea ofertei 

(1) Orice ofertant are dreptul de a-şi modifica sau retrage oferta numai înainte de 

data-limită stabilită pentru depunerea ofertei. 

(2) Ofertantul nu are dreptul de a retrage sau de a modifica oferta după expirarea 

termenului- limită pentru depunerea ofertelor, sub sancţiunea excluderii acesteia de 

la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţiepublică. 

 

18. Valabilitatea ofertei 

(1) Ofertantul are obligaţia de a menţine oferta valabilă pe toată perioada de 

valabilitate stabilită de Consiliul Județean Covasna. 

(2) Consiliul Județean Covasna are dreptul de a solicita ofertanţilor, în 

circumstanţe excepţionale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, 

prelungirea acestei perioade. 

(3) Ofertantul are obligaţia de a comunica autorităţii contractante dacă este de 

accord sau nu cu prelungirea perioadei de valabilitate. 

(4) În cazul în care ofertantul nu este de acord cu prelungirea perioadei de 

valabilitate a ofertei, se consider că acesta şi-a retras oferta depusă. 

 

19. Constituireacomisiei de evaluare 

(1) Consiliul Județean Covasna are obligaţia de a desemna, prin act al 

ordonatorului principal de credite, personae responsabile pentru evaluarea ofertelor 

depuse în cadrul procedurii simplificate proprii, care se constituie într-o comisie de 

evaluare. 

(2) Înacest sens, din cadrul comisiei de evaluare pot face parte membri aparţinând 

compartimentelor autorităţii contractante. 

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

expertiză aprofundată în domeniul achiziţiilor publice ori de natură tehnică, 

financiară, juridică şi/sau privind aspectele contractual specifice, Consiliul Județean 

Covasna poate desemna, pe lângă comisia de evaluare, specialişti externi, numiţi 

experţi cooptaţi, care desfăşoară activităţi independente sau care sunt puşi la 

dispoziţie de către furnizorii de servicii auxiliare achiziţiei. 

(4) Prevederile art. 126-131 din Norme se aplică în mod corespunzător. 

 

20. Atribuţiile comisiei de evaluare 

Comisia de evaluare are următoarele atribuţii: 

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

b) Verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare de către ofertanţi/candidaţi; 

c) Verificarea conformităţii propunerilor tehnice ale ofertanţilor cu prevederile 

caietului de sarcini; 

d) Verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertanţi, inclusive 

verificarea conformităţii cu propunerile tehnice, verificarea aritmetică, verificarea 



încadrării în fondurile care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de 

achiziţie public respectiv, precum şi, dacă este cazul, verificarea încadrării acestora în 

situaţia prevăzută la art. 210 din Legea nr. 98/2016; 

e) Elaborarea solicitărilor de clarificări şi/sau completări necesare în vederea 

evaluării solicitărilor de participare şi/sau ofertelor; 

f) Stabilirea ofertelor inacceptabile şi/sau neconforme şi a motivelor care stau la 

baza încadrării acestora în fiecare din aceste categorii; 

g) Stabilirea ofertelor admisibile; 

h) Stabilirea criteriului de atribuire; 

i) Stabilirea ofertei/ofertelor câştigătoare sau, după caz, formularea propunerii de 

anulare a procedurii; 

j) Elaborarea proceselor-verbale aferente fiecărei şedinţe şi a raportului 

procedurii de atribuire. 

 

21. Obligaţiile membrilorcomisiei de evaluare 

(1)  Pe parcursul desfăşurării procesului de evaluare, membrii comisiei de 

evaluare şi experţii cooptaţi au obligaţia de a păstra confidenţialitatea asupra 

conţinutului ofertelor/ solicitărilor de participare, precum şi asupra oricăror alte 

informaţii prezentate de către candidaţi/ ofertanţi în procedura de atribuire, 

(2)  La întrunirile comisiei de evaluare au dreptul de a participa numai membrii 

acesteia şi, după caz, experţii cooptaţi, precum şi persoanele împuternicite de către 

Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice. 

(3) Membrii comisiei de evaluare şi experţii externi cooptaţi au obligaţia de a 

respecta regulile de evitare a conflictului de interese prevăzute în Cap. II, secţiunea a 

4-a din Legea nr. 98/2016. 

 

22. Confidenţialitatea şi conflictul de interese privind membrii comisiei de 

evaluare 

(1) Membrii comisiei de evaluare semnează o declaraţie de confidenţialitate şi 

imparţialitate, pe propria răspundere, prin care se angajează să respecte prevederile 

art. 26 şi prin care confirm că nu se află într-o situaţie care implică existenţa unui 

conflict de interese. 

(2) Declaraţia prevăzută la alin. (1) trebuie semnată de membrii comisiei de 

evaluare înainte de preluarea atribuţiilor specifice, după data şi ora-limită pentru 

depunerea solicitărilor de participare / ofertelor, şi conţine următoarele date de 

identificare: 

a) numele şi prenumele; 

b) data şi locul naşterii; 

c) domiciliul actual; 

d) codul numeric personal. 

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

unul dintre experţii externi cooptaţi constată că se află într-o situaţie de conflict de 

interese, atunci acesta are obligaţia de a solicita de îndată în locuirea sa din 

componenţa comisiei respective cu o altă persoană. 

(4) Situaţiile privindc onflictul de interese pot fi sesizate autorităţii contractante şi 

de către terţi. 

(5) În cazul în care sunt sesizate astfel de situaţii, Consiliul Județean Covasna are 

obligaţia de a verifica cele semnalate şi, dacă este cazul, de a adopta măsurile 



necesare pentru evitarea/ remedierea oricăror aspecte care pot determina apariţia 

unui conflict de interese. 

 

 

23. Deschiderea ofertelor 

(1) Consiliul Județean Covasna are obligaţia de a deschide ofertele şi, după caz, 

alte documente prezentate de participanţi, la data, ora şi locul indicate în anunţul de 

participare la procedura simplificată proprie. 

(2) În cadrul şedinţei de deschidere a ofertelor nu este permisă respingerea 

vreunei oferte, cu excepţia celor pentru care nu a fost prezentată dovada constituirii 

garanţiei de participare, dacă a fost solicitată. 

(3) Oferta depusă după data şi ora-limită de depunere a ofertelor sau la o altă 

adresă decât cea precizată în anunţul de participare se returnează fără a fi deschisă 

operatorului economic care a depus-o. 

(4) Şedinţa de deschidere se finalizează printr-un proces-verbal semnat de către 

membrii comisiei de evaluare în care se consemnează modul de desfăşurare a 

şedinţei respective, aspectele formale constatate la deschiderea ofertelor, elementele 

principale ale fiecărei oferte, inclusive preţul, consemnându-se totodată lista 

documentelor depuse de fiecare operator economic în parte. 

(5) Orice decizie cu privire la calificarea ofertanţilor sau, după caz, cu privire la 

evaluarea ofertelor se adoptă de către comisia de evaluare în cadrul unor şedinţe 

ulterioare şedinţei de deschidere a ofertelor. 

 

24. Verificarea ofertelor 

(1) În cazul în care, încadrul documentaţiei de atribuire, a fost prevăzută obligaţia 

îndeplinirii unor criterii de calificare, astfel cum sunt acestea prevăzute la punctul 7 

din prezenta procedura, comisia de evaluare are obligaţia verificării modului de 

îndeplinire a acestor criterii de către fiecare ofertant în parte. 

(2) Comisia de evaluare are obligaţia de a analiza şi de a verifica fiecare ofertă atât 

din punctul de vedere al elementelor tehnice propuse, cât şi din punctul de vedere al 

aspectelor financiare pe care le implică. 

(3) Propunerea tehnică trebuie să corespundă cerinţelor minime prevăzute în 

caietul de sarcini. 

(4) Propunerea financiară trebuie să se încadreze în limita fondurilor care pot fi 

disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv. 

 

25. Evaluarea ofertelor 

(1) Comisia de evaluare are obligaţia de a stabili care sunt clarificările  şi completările 

formale sau de confirmare, necesare pentru evaluarea fiecărei solicitări de 

participare/oferte, precum şi perioada de timp acordată pentru transmiterea acestora, 

termenul-limită neputând fi stabilit decât la nivel de zile lucrătoare, fără a fi precizată 

o oră anume în cadrul acestuia. 

(2) Comisia de evaluare, înainte de a lua o decizie de respingere a 

candidaturii/ofertei solicit clarificări şi, după caz, completări ale documentelor 

prezentate iniţial de candidat/ofertant/subcontractant/terţ susţinător cu privire la 

neîncadrarea în prevederile art. 60 alin. (1) lit. d) şi e) din Legea nr. 98 / 2016. 

(3) Comisia de evaluare va stabili termenul-limită în funcţie de volumul şi 

complexitatea clarificărilor şi completărilor formale sau de confirmare necesare 



pentru evaluarea fiecărei oferte. Termenul astfel stabilit va fi, de regulă, de minimum 

3 zile lucrătoare. 

(4) Comunicarea transmisă în sensul alin. (1) către candidat/ofertant trebuie să fie 

clară şi să definească în mod explicit şi suficient de detaliat în ce constă solicitarea 

comisiei de evaluare. 

(5) În cazul în care comisia de evaluare solicit unui candidat/ofertant clarificări şi, 

după caz, completări ale documentelor prezentate de acesta în cadrul ofertei sau 

solicitării de participare, potrivit dispoziţiilor art. 209 din Legea nr. 98/2016, iar 

candidatul/ofertantul nu transmite în termenul precizat de comisia de evaluare 

clarificările/completările solicitate sau clarificările/completările transmise nu sunt 

concludente, oferta sa va fi considerată inacceptabilă. 

(6) În cazul în care ofertantul modifică prin răspunsurile pe care le prezintă 

comisiei de evaluare potrivit dispoziţiilor alin. (1) conţinutul propunerii tehnice saup 

ropunerii financiare, oferta sa va fi considerată neconformă. 

(7) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (6), oferta nu va fi considerată neconformă 

în măsura în care modificări operate de ofertant în legătură cu propunerea sa tehnică 

se încadrează în una din categoriile de mai jos; 

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

b) Reprezintă corectări ale unor abateri tehnice minore, iar o eventual modificare 

a preţului total al ofertei, indusă de aceste corectări, nu ar fi condus la modificarea 

clasamentului ofertanţilor participanţi la procedura de atribuire. 

(8)  Sunt considerate abateri tehnice minore acele omisiuni/abateri din propunerea 

tehnică care pot fi completate/corectate într-un mod care nu conduce la depunerea 

unei noi oferte. 

(9)  O modificare a propunerii tehnice nu poate fi considerată o abatere tehnică 

minoră a ofertei iniţiale în următoarele situaţii: 

a) Cuantificarea teoretică în valoare monetară a respective abateri/omisiuni 

depăşeşte 1% din preţul total al ofertei; 

b) Cuantificarea teoretică în valoare monetară a respective abateri/omisiuni 

conduce la eludarea aplicării acelor prevederi ale legii care instituie obligaţii ale 

autorităţiicontractante în raport cu anumite praguri valorice; 

c) În urma corectării  respective abateri/omisiuni, se constată că s-ar schimba 

clasamentul ofertanţilor; 

d) Modificarea ar presupune o diminuare calitativă în comparaţie cu oferta 

iniţială; 

e) Modificarea vizează o parte din ofertă pentru care documentaţia de atribuire a 

exclus în mod clar posibilitatea ca ofertanţii să se abată de la cerinţele exacte ale 

respective documentaţii, iar oferta iniţială nu a fost în conformitate cu aceste cerinţe. 

(10) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (6), oferta nu va fi considerată neconformă 

în măsura în care modificările operate de ofertant în legătură cu propunerea sa 

financiară reprezintă erori aritmetice, respective aspecte care pot fi clarificate cu 

ajutorul principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, elementele 

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

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

de către toţi participanţii, deoarece sunt prevăzute în legislaţia aplicabilă, 

documentaţia de atribuire, şi /sau înalte documente prezentate de ofertant. 

(11) În cazul în care ofertantul nu este de acord cu îndreptarea erorilor aritmetice 

oferta sa va fi considerată neconformă. 



(12) Încondiţiile art. 209 din Legea nr. 98/2016, comisia de evaluare are dreptul de a 

solicita ofertantului corectarea viciilor de formă cu privire la oferta acestuia. 

(13) În cazul în care ofertantul nu este de acord cu îndreptarea viciilor de formă, în 

condiţiile prevăzute la alin. (12), oferta sa va fi considerată neconformă. 

(14) În sensul dispoziţiilor alin. (12), viciile de formă reprezintă acele erori sau 

omisiuni din cadrul unui document a căror corectare/completare este susţinută în 

mod neechivoc de sensul şi de conţinutul altor informaţii existente iniţial înalte 

documente prezentate de ofertant sau a căror corectare/completare are rol de 

clarificare sau de confirmare, nefiind susceptibile de a produce un avantaj incorrect în 

raport cu ceilalţi participanţi la procedura de atribuire. 

 

26. Criterii de respingere a ofertelor 

(1) Comisia de evaluare are obligaţia de a respinge ofertele inacceptabile şi 

neconforme. 

(2) Încondiţiile art. 215 alin. (4) din Legea nr. 98/2016, oferta este considerată 

inacceptabilă în următoarele situaţii: 

a)  se încadrează în categoria celor prevăzute la art. 132 alin. (3) din Norme; 

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

criteriile de calificare stabilite în documentaţia de atribuire; 

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

comunicată prin anunţul de participare şi nu există posibilitatea disponibilizării de 

fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului de achiziţie public respectiv; 

d) preţul, fără TVA, inclus în propunerea financiară depăşeşte valoarea estimată 

comunicată prin anunţul de participare şi, deşi există posibilitatea disponibilizării de 

fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului de achiziţie public respectiv, 

se constată că acceptarea unei astfel de oferte ar conduce la modificarea substanţială 

în sensul art. 55 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 98/2016; 

e) oferta este depusă cu nerespectarea prevederilor art. 60 alin. (1) lit. d) şi e) din 

Legea nr. 98/2016, raportat la data-limită stabilită pentru depunerea cererilor de 

participare/ofertelor şi/sau oricând pe parcursul evaluării acestora; 

f) ofertantul refuză să prelungească perioada de valabilitate a ofertei şi a 

garanţiei de participare; 

j)  în cazul în care unei oferte îi lipseşte una din cele două componente, aşa cum 

sunt precizate la art. 3 alin. (1) lit. hh) din Legea nr. 98/2016. 

(3) În condiţiile art. 215 alin. (5) din Legea nr. 98/2016, oferta este considerată 

neconformă în următoarele situaţii: 

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

b) Conţine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit 

Consiliul Județean Covasna în cadrul documentaţiei de atribuire, care sunt în mod 

evident dezavantajoase pentru aceasta din urmă, iar ofertantul, deşi a fost informat 

cu privire la respectiva situaţie, nu accept renunţarea la clauzele respective. 

c) Conţine în cadrul propunerii financiare preţuri care nu sunt rezultatul liberei 

concurenţe şi care nu pot fi justificate; 

d) Propunerea financiară nu este corelată cu elementele propunerii tehnice ceea 

ce ar putea conduce la executarea defectuoasă a contractului, sau constituie o abatere 

de la legislaţia incidentă, alta decât cea în domeniul achiziţiilor publice; 

e) În urma verificărilor prevăzute la art. 210 din Legea nr. 98/2016 se constată că 

oferta are un preţ/cost neobişnuit de scăzut pentru ceea ce urmează a fi prestat, astfel 



încât nu se poate asigura în deplinirea contractului la parametrii cantitativi şi 

calitativi solicitaţi prin caietul de sarcini; 

f) nu asigură respectarea reglementărilor obligatorii referitoare la condiţiile 

specifice de muncă şi de protecţie a muncii, atunci când aceasta cerinţa este 

formulată în condiţiile art. 51 alin. (2) din Legea nr. 98/2016; 

g) constituie o alternativă la prevederile caietului de sarcini, alternativa care nu 

poate fi luată în considerare deoarece în anunţul de participare nu este precizată în 

mod explicit posibilitatea depunerii unor oferte alternative, iar respectiva ofertă 

alternativă, nu respecta cerinţele minime prevăzute în caietul de sarcini; 

(4) În condiţiile art. 215 alin. (51) din Legea nr. 98/2016, oferta este considerată 

neadecvată în următoarele situaţii: 

a) este lipsită de relevanţă faţă de obiectul contractului, neputând în mod evident 

satisface, fără modificări substanţiale, necesităţile şi cerinţele autorităţii contractante 

indicate în documentele achiziţiei; 

 

27. Criterii de admisibilitate a ofertelor 

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

evaluării reprezintă oferte admisibile. 

(2) Comisia de evaluare are obligaţia de a stabili oferta câştigătoare dintre ofertele 

admisibile. 

(3) Clasamentul ofertelor se stabileşte prin ordinea crescătoare a preţurilor sau 

punctajelor respective, oferta câştigătoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu 

preţul cel mai scăzut sau punctajul cel mai mare. 

(4) În cazul în care două sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, Consiliul 

Județean Covasna solicit ofertanţilor o nouă propunere financiară, iar contractual va 

fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are preţul cel mai scăzut. 

(5) În cazul în care la selecţia de oferte se prezintă un singur ofertant, oferta 

acestuia poate fi acceptată dacă este admisibilă. 

 

28. Raportul procedurii de atribuire 

(1) Consiliul Județean Covasna are obligaţia de a întocmi raportul procedurii de 

atribuire pentru fiecare contract de achiziţie publică atribuit. 

(2) Raportul procedurii de atribuire prevăzut la alin. (1) trebuie să cuprindă cel 

puţin următoarele documente / informaţii: 

a) Denumirea şi adresa autorităţii contractante, obiectul şi valoarea contractului 

de achiziţie publică/acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziţii; 

b) Dacă este cazul, rezultatele procesului de calificare şi/sau selecţie a 

candidaţilor/ofertanţilor şi/sau reducerea numărului acestora pe parcursul procedurii 

de atribuire; 

c) Motivele respingerii unei oferte care are un preţ neobişnuit de scăzut; 

d) Denumirea ofertantului declarat câştigător şi motivele pentru care oferta 

acestuia a fost desemnată câştigătoare; 

e) În măsura în care sunt cunoscute, partea/pârţile din contractul de 

achiziţiepublică/acordul-cadru pe care ofertantul declarat câştigător intenţionează să 

o/le subcontracteze unor terţi şi denumirea subcontractanţilor; 

f) Justificarea motivelor privind alegerea procedurii de atribuire, în cazul 

aplicării procedurilor de negociere competitivă, dialog competitive sau negociere 

fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare; 



g) Justificarea motivelor pentru care Consiliul Județean Covasna a decis anularea 

procedurii de atribuire; 

h) Atunci când este cazul, motivele pentru care au fost folosite alte mijloace de 

comunicare decât cele electronice pentru depunerea ofertelor; 

i) Atunci când este cazul, conflictele de interese identificate şi măsurile luate în 

acest sens. 

(3) Informaţiile care fac obiectulalin. (2) lit. b) sunt următoarele: 

a) Denumirea candidaţilor/ofertanţilor calificaţi şi/sau selectaţi şi motivele care 

au stat la baza acestor decizii; 

b) Denumirea candidaţilor/ofertanţilor respinşi şi motivele respingerii. 

(4) În măsura în care anunţul de atribuire a contractului de achiziţie 

publică/acordului –cadru conţine informaţiile prevăzute la alin. (2), Consiliul 

Județean Covasna poate face referire la acest anunţ în cuprinsul raportului 

procedurii de atribuire, 

(5) Raportul procedurii de atribuire prevăzut la alin. (1) sau orice elemente 

importante din cuprinsul acestuia vor fi communicate Comisiei Europene sau 

autorităţilor şi instituţiilor publice competente, la solicitarea acestora. 

 

29. Stabilirea ofertei câştigătoare 

(1) Consiliul Județean Covasna are obligaţia de a transmite ofertantului declarat 

câştigător o comunicare privind acceptarea ofertei sale, prin care îşi manifestă 

acordul de a încheia contractul de achiziţie publică/acordul cadru. 

(2) Consiliul Județean Covasna stabileşte oferta câştigătoar în termen de 

maximum 25 de zile de la data-limită de depunere a ofertelor. Prin excepţie, în cazuri 

temeinic justificate, poate prelungi această perioadă. Prelungirea perioadei de 

evaluare se aduce la cunoştinţa operatorilor economici implicaţi în procedură, în 

termen de maximum 2 zile. 

 

30. Informarea candidaţilor 

(1) Consiliul Județean Covasna informează fiecare candidat/ofertant cu privire la 

deciziile luate în ceea ce priveşte rezultatul selecţiei, rezultatul procedurii, respectiv 

atribuirea/încheierea contractului de achiziţie publică, inclusiv cu privire la motivele 

care stau la baza oricărei decizii de a nu atribui un contract ori de a relua procedura 

de atribuire, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 5 zile de la emiterea 

deciziilor respective. 

(2) În cadrul comunicării privind rezultatul procedurii prevăzute mai sus, 

Consiliul Județean Covasna are obligaţia de a cuprinde: 

a) Fiecărui candidat respins, motivele concrete care au stat la baza deciziei de 

respingere a solicitării sale de participare; 

b) Fiecărui ofertant care a depus o ofertă inacceptabilă sau neconformă, motivele 

concrete care au stat la baza deciziei autorităţii contractante; 

c) Fiecărui ofertant care a depus o ofertă admisibilă, dar care nu a fost declarată 

câştigătoare, caracteristicile şi avantajele relative ale ofertei / ofertelor desemnate 

câştigătoare în raport cu oferta sa, numele ofertantului căruia urmează să i se atribuie 

contractul de achiziţie public sau, după caz, ale ofertantului / ofertanţilor cu care 

urmează să se încheie un acord-cadru; 

d) Fiecărui ofertant care a depus o ofertă admisibilă, informaţii referitoare la 

desfăşurarea şi progresul negocierilor şi al dialogului cu ofertanţii. 



(3) Oferta admisibilă este oferta care nu este inacceptabilă, neconformă sau 

neadecvată. 

(4) Oferta este considerată inacceptabilă dacă nu îndeplineşte condiţiile de formă 

aferenteelaborării şi prezentării acesteia, a fost prezentată de către un ofertant care 

nu are calificările necesare sau al cărei preţ depăşeşte valoarea estimată, astfel cum a 

fost stabilită şi documentată înainte de iniţierea procedurii de atribuire, iar această 

valoare nu poate fi suplimentată. 

(5) Ofertaeste considerată neconformă dacă nu respect cerinţele prezentate în 

documentele achiziţiei, a fost primită cu întârziere, prezintă indicii de înţelegeri 

anticoncurenţiale sau corupţie sau a fost considerată de autoritatea contractantă ca 

fiind neobişnuit de scăzută. 

(6) Oferta este considerată neadecvată dacă este lipsită de relevanţă faţă de 

obiectul contractului, neputând în mod evident satisface, fără modificări 

substanţiale, necesităţile şi cerinţele autorităţii contractante indicate în documentele 

achiziţiei. 

(7) Solicitarea de participare este considerată neconformă în situaţia în care 

candidatul se află în una din situaţiile de excludere prevăzute la art. 164, art. 165 şi 

art. 167 din Legea nr. 98/2016 sau nu îndeplineşte criteriile de calificare stabilite de 

ConsiliulJudețean Covasna. 

(8) Consiliul Județean Covasna are dreptul de a nu comunica anumite informaţii 

prevăzute la alin. (1) şi (2) privind atribuirea contractului de achiziţie publică, 

încheierea acordului-cadru în situaţia în care dezvăluirea acestora: 

a) Ar împiedica aplicarea unor dispoziţii legale sau ar fi contrară interesului 

public; 

b) Ar adduce atingere intereselor comerciale legitime ale unui operatori 

economici, publici sau privați, sau ar putea adduce atingere concurenţei loiale între 

operatorii economici. 

 

31. Reguli privind comunicarea actelor 

(1) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare şi altele asemenea trebuie să 

se transmită sub formă de document scris. 

(2) Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii şi al primirii. 

(3) Orice document scris trebuie confirmat de primire, cu excepţia documentelor 

care confirm primirea. 

(4) Documentele scrise pot fi transmise prin una dintre următoarele forme: 

a) Prin poştă; 

b) Prin curier; 

c) Prin fax; 

d) Prin e-mail; 

e) Prin orice combinaţie a celor prevăzute la lit. a) - d). 

 

32. Anularea procedurii de atribuire 

(1) Consiliul Județean Covasna are obligaţia de a anula procedura de atribuire a 

contractului de achiziţie publică/acordului-cadru în următoarele cazuri: 

a) dacă nu a fost depusă nici o ofertă/solicitare de participare sau dacă nu a fost 

depusă nici o ofertă admisibilă; 

b) dacă au fost depuse ofertea dmisibile care nu pot fi comparate din cauza 

modului neuniform de abordare a soluţiilor tehnice şi/ori financiare; 



c) dacă încălcări ale prevederilor legale afectează procedura de atribuire sau dacă 

este imposibilă încheierea contractului; 

e) dacă contractul nu poate fi încheiat cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită 

câştigătoare din cauza faptului că ofertantul în cauză se află într-o situaţie de forţă 

majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa contractual şi nu există o ofertă 

clasată pe locul 2 admisibilă. 

(2) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. c), prin încălcări ale prevederilor legale se 

înţelege situaţia în care, pe parcursul procedurii de atribuire, se constată erori sau 

omisiuni, iar Consiliul Județean Covasna se află în imposibilitatea de a adopta 

măsuri corrective fără ca aceasta să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la 

art. 2 alin. (2). 

(3) Consiliul Județean Covasna are obligaţia de a face public decizia de anulare a 

procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică, însoţită de justificarea 

anulării procedurii de atribuire, pe pagina de internet a instituţiei. 

(4)  De asemenea, Consiliul Județean Covasna are obligaţia de a comunica în scris 

tuturor participanţilor la procedura de atribuire, în celmult 3 zile lucrătoare de la data 

anulării, atât încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de 

oferte, cât şi motivul concret care a determinat decizia de anulare. 

 

33. Încheierea contractului 

(1) Consiliul Județean Covasna are obligaţia de a încheia contractul de achiziţie 

publică cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare de către 

comisia de evaluare. 

(2) Consiliul Județean Covasna are obligaţia de a încheia contractul de achiziţie 

public în perioada de valabilitate a ofertelor. 

(3) Fără a fi încălcate prevederile alin. (2), Consiliul Județean Covasna are 

obligaţia de a încheia contractul de achiziţie public după data transmiterii 

comunicării privind rezultantul aplicării procedurii respective. 

(4) În urma finalizării procedurii, Consiliul Județean Covasna are obligaţia de a 

publica un anunţ de atribuire, în termen de 15 zile de la data încheierii contractului 

de achiziţie publică. 

 

34. Ajustarea preţului contractului 

(1) Ajustarea preţului contractului este posibilă numai în cazul în care au loc 

modificări legislative sau au fost emise de către autorităţile locale acte administrative 

care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe / impozite 

locale al căror efect se reflect în creşterea / diminuarea costurilor pe baza cărora s-a 

fundamentat preţul contractului. 

(2) În orice situaţie, preţul contractului poate fi ajustat doar în măsura strict 

necesară pentru acoperirea costurilor în baza cărora s-a fundamentat preţul 

contractului. 

 

35. Dosarul achiziţiei 

(1) Consiliul Județean Covasna are obligaţia de a întocmi dosarul achiziţiei 

publice pentru fiecare contract de achiziţie public încheiat. 

(2) Dosarul achiziţiei publice se păstrează de către Consiliul Județean Covasna 

atât timp cât contractul de achiziţie publică produce efecte juridice, dar nu mai puţin 

de 5 ani de la data încetării contractului respectiv. 



(3) În cazul anulării procedurii de atribuire, dosarul se păstrează cel puţin 5 ani de 

la data anulării respective proceduri. 

(4)  Ulterior finalizării procedurii de atribuire, dosarul achiziţiei publice are 

caracter de document public. 

(5) Accesul persoanelor la dosarul achiziţiei publice potrivit alin. (4) se realizează 

cu respectarea termenelor şi procedurilor prevăzute de reglementările legale privind 

liberal acces la informaţiile de interes public şi nu poate fi restricţionat  decât în 

măsura în care aceste informaţii sunt confidenţiale, clasificate sau protejate de un 

drept de proprietate intelectuală, potrivit legii. 

(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), după comunicarea rezultatului 

procedurii de atribuire, Consiliul Județean Covasna este obligată să permită, la 

cerere, într-un termen care nu poate depăşi o zi lucrătoare de la data primirii cererii, 

accesul neîngrădit al oricărui ofertant/candidat la raportul procedurii de atribuire, 

precum şi la informaţiile din cadrul documentelor de calificare, propunerilor tehnice 

şi/sau financiare care nu au fost declarate de către ofertanţi ca fiind confidenţiale, 

clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală. 

(7) Dosarul achiziţiei publice trebuie să cuprindă documentele întocmite/primite de 

Consiliul Județean Covasna încadrul procedurii de atribuire, cum ar fi, dar fără a se 

limita la următoarele: 

a) referatul de necesitate; 

b) anunţul de participare la procedura simplificată proprie şi dovada publicării 

acestuia; 

c) erata, dacă este cazul; 

d) documentaţia de atribuire; 

e) decizia/dispoziţia/ordinul de numire a comisiei de evaluare şi, după caz, a 

experţilor cooptaţi; 

f) declaraţiile de confidenţialitate şi imparţialitate; 

g) procesul-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor; 

h) formularele de ofertă depuse în cadrul procedurii de atribuire; 

i) documentele de calificare, atunci când acestea au fost solicitate; 

j) solicitările de clarificări, precum şi clarificările transmise/primite de Consiliul 

Județean Covasna;  

k) raportul procedurii de atribuire, precum şi anexele la acesta; 

 l) dovada comunicărilor privind rezultatul procedurii; 

m) contractul de achiziţie publică/acordul-cadru, semnate, şi, după caz, actele 

adiţionale;  

n) anunţul de atribuire şi dovada publicării acestuia; 

o) documentul constatator care conţine informaţii referitoare la îndeplinirea 

obligaţiilor contractuale de către contractant; 

p) decizia de anulare a procedurii de atribuire, dacă este cazul. 

 

36. Contestaţii 

(1) Operatorii economici care se consider vătămaţi într-un drept ori într-un interes 

legitim printr-un act al Consiliului Județean Covasna în cadrul procedurii 

simplificate proprii pot formula contestaţie cu privire la pretinsa încălcare a 

dispoziţiilor legislaţiei în material achiziţiilor publice. 

(2) Contestaţia se depune la sediul Consiliului Județean Covasna întermen de 3 

zile începând cu ziua următoare transmiterii actului în cauză. 



(3) După primirea şi înregistrarea contestaţiei, Consiliul Județean Covasna poate 

adopta orice măsuri pe care le consider necesare în vederea remedierii încălcărilor 

dispoziţiilor legislaţiei în material achiziţiilor publice, inclusive suspendarea 

procedurii de atribuire sau revocarea unui act emis în cadrul respective proceduri. 

(4) În termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrare, Consiliul Județean Covasna 

soluţionează contestaţia şi transmite răspunsul operatorului economic interesat. 

(5) Consiliul Județean Covasna poate atribui contractele de achiziţie public 

încheiate în urma desfăşurării procedurii simplificate proprii doar după soluţionarea 

tuturor contestaţiilor. 

(6) Operatorii economici nemulţumiţi de răspunsul primit la contestaţie sau care 

nu au primit nici un răspuns la contestaţia formulată în termenul prevăzut la alin. 

(4), se pot adresa instanţei de contencios administrativ competente, cu respectarea 

dispoziţiilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004. 

 

37. Dispoziţii finale 

Prezenta procedură se va publica pe pagina de internet a instituţiei, toţi operatorii 

economici considerându-se a avea cunoştinţă de dispoziţiile prevăzute în cuprinsul 

acesteia. 

 

 

            

        Întocmit 

 

           Alexandru Cristian 
 


