
 

 
NORME INTERNE 

privind atribuirea contractelor de servicii, bunuri si lucrari ale ANAT 
 

 
CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE 
 
Art.1 (1) Prezentele Norme interne ale ANAT privind achiziţia de servicii, bunuri si 
lucrari, denumite în cele ce urmează “Norme” au în vedere respectarea liberei circulaţii 
a mărfurilor, a serviciilor, a persoanelor si a capitalurilor. Pe parcursul procesului de 
achiziţie trebuie avute în vedere următoarele principii: nediscriminarea; tratamentul 
egal; recunoaşterea reciprocă; transparenta; proporţionalitatea;  eficienţa utilizării 
fondurilor; asumarea răspunderii.  
 
(2) Astfel, aplicarea normelor se va face prin utilizarea eficienta a fondurilor în procesul 
de atribuire, prin promovarea concurenţei dintre operatorii economici, garantarea 
nediscriminării, recunoaşterea reciprocă şi tratamentul egal al operatorilor economici 
care participă la atribuirea contractului.  
 
(3) Pe parcursul procedurii de atribuire, vor fi luate măsurile necesare pentru evitarea 
existentei unui conflict de interese şi/sau manifestarea concurenţei neloiale. În cazul în 
care apar astfel de situaţii, se va proceda la eliminarea efectelor rezultate, adoptându-
se potrivit competenţelor, după caz, măsuri corective de modificare, încetare, revocare, 
anulare şi altele asemenea ale actelor care au afectat aplicarea corecta a procedurii de 
atribuire sau ale activităţilor care au legatura cu acestea.  
 
(4) Prezentele norme respectă obligaţia de transparenţă şi asigură o publicitate 
adecvată pentru toţi operatorii economici, cu sediul în ţară sau într-un alt stat membru al 
Uniunii Europene. ANAT asigura acces la informaţiile necesare, mai înainte de 
atribuirea contractelor, prin publicarea anunţurilor şi documentaţiilor de atribuire pe 
pagina proprie de internet www.anat.ro, astfel încât operatorii economici să poată să-şi 
exprime interesul de a încheia contractul respectiv. 
 
ART. 2 (1) Prezentele norme interne asigură cadrul unitar privind organizarea şi 
desfăşurarea procedurilor de achiziţii.  
 

CAPITOLUL II. Etapele parcurse în vederea atribuirii contractelor de achizitii, 
sunt: 
 
Secţiunea 1. Identificarea necesităţii şi a fondurilor necesare  
  
Art. 1 (1) Persoana iniţiatoare a procedurii va întocmi un referat de necesitate prin 
care va propune achiziţionarea de bunuri, servicii sau lucrari şi le va înainta spre 
aprobare secretarului general, după obţinerea în prealabil a avizului directorului 
economic/trezorierului.  
 
(2) Referatul de necesitate va cuprinde, în mod obligatoriu, informaţii privind 
necesitatea achiziţionării bunurilor, serviciilor sau lucrarilor respective, determinarea 
obiectului achiziţiei, estimarea valorii, precum şi fundamentarea determinarii acesteia, 
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indicarea codului CPV, incadrarea in bugetul ANAT, precum şi efectele şi beneficiile 
previzionate a fi obţinute, orice alte informaţii relevante. 
 
(3) Referatul de necesitate va cuprinde sau va fi însoţit de fişa tehnică şi costul 
estimativ al acţiunii, inclusiv devizul estimativ (conform modelului din anexa 1.1.). 
 
(4) Estimarea valorii contractului se stabileşte înainte de iniţierea procedurii de atribuire, 
ţinându-se cont de:  

1. informaţiile obţinute fie din piaţă, prin compararea a cel puţin două valori 
identificate din surse diferite, fie din experienţa ANAT în proiecte similare;  
2. identificarea tuturor costurilor aferente necesare pentru achiziţie;  
3. se insumeaza toate costurile plătibile pentru îndeplinirea contractului respectiv, 
fără TVA, exprimate în lei sau euro;  
4. în cazul imposibilităţii, din motive obiective a estimării valorii contractului, se 
poate solicita o expertiza de evaluare, costul acesteia fiind inclus în costurile 
achiziţiei.  

 

Secţiunea II. Întocmirea documentaţiei 
 
Art. 1. La aprobarea referatului de necesitate, in functie de valoarea si natura achizitiei 
secretarul general va stabili daca va fi  aplicata procedura de selectie de oferte stabilita 
prin aceste norme interne sau va fi folosita o procedura simplificata de cereri de oferte 
sau incredintare directa. Daca vor fi aplicate prezentele norme interne pentru selectie de 
oferte, persoana initiatoare va transmite întreaga documentaţie consilierului juridic, care 
va întocmi, pe baza documentaţiei înaintate, documentaţia de atribuire ce urmează a 
fi supusă aprobării secretarului general, după obţinerea în prealabil a avizului 
directorului economic. 
 
Art. 2 Documentaţia de atribuire cuprinde toate informatiile legate de obiectul 
contractului de achizitie si de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv caietul de 
sarcini, instrucţiunile pentru ofertanţi (conform modelului din anexa 2), proiectul de 
contract de prestări servicii.  
 
Art. 3 După aprobarea documentaţiei de atribuire, consilierul juridic va elabora anunţul 
de participare (conform modelului din anexa 3) ce va cuprinde:  

a. data şi ora limită stabilite pentru depunerea ofertelor; 
b. adresa la care se transmit ofertele; 
c. limba sau limbile in care trebuie elaborata oferta; 
d. adresa, data şi ora deschiderii ofertelor; 
e. daca este cazul, precizari referitoare la documentele suplimentare pe care 

operatorii economici trebuie sa le prezinte in scopul verificarii declaratiilor sau 
completarii documentelor, prezentate in prima etapa pentru demonstrarea 
capacitatii tehnice si economico-financiare. 

f. in situatia in care criteriul de atribuire a contractului este oferta cea mai 
avantajoasa din punct de vedere economic, algoritmul de calcul al punctajului, 
metoda de atribuire, precum şi indicarea persoanei ce poate oferi mai multe 
informatii. 

 
Art. 4. ANAT va publica anunţul de participare pe site-ul instituţiei www.anat.ro, însoţit 
de documentaţia de atribuire, cu cel puţin 7 zile înainte de data stabilită pentru 
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deschiderea ofertelor. Anunţul de participare şi documentaţia de atribuire se transmit 
către potentialii ofertanti identificati. 
 
Art. 5. Oferta câştigătoare va fi selectată în funcţie de criteriul de atribuire prevăzut în 
documentaţia de atribuire, preţul cel avantajos sau cea mai avantajoasa oferta din punct 
de vedere economic , la care preţul e stabilit în funcţie de un algoritm rezultat pe baza 
datelor economice si tehnice.  
 
Secţiunea III. Procedura de achiziţie. 
 
Art. 1 Atribuirea contractului se realizează pe bază de selecţie de oferte – procedura 
prin care orice ofertant are dreptul de a depune ofertă, urmând a fi selectată oferta care 
îndeplineşte condiţiile din documentaţia de atribuire şi caietul de sarcini, pe baza 
criteriului de atribuire stabilit. 
 
Art. 2 (1) În urma şedinţei de deschidere a ofertelor, comisia de selecţie poate decide 
cu votul majorităţii membrilor, continuarea procedurii, prin derularea unei etape 
suplimentare de negociere cu toţi operatorii economici participanţi la procedură. 
 
(2) Invitarea operatorilor economici participanţi la procedură la şedinţele de negociere 
se va face prin transmiterea unei invitaţii de participare ce va conţine: data, ora şi locul 
la care va avea loc şedinţa de negociere. 
 
Art. 3. Orice ofertant persoană fizică/juridică român sau străin, are dreptul de a 
participa, în condiţiile prezentelor norme interne, la procedura pentru atribuirea 
contractului.  
 
Calificarea ofertanţilor  
Art. 4 Prin documentaţia de atribuire se vor solicita toate documentele considerate 
necesare calificării.  
 
Art. 5 Poate fi exclusă din procedura de achiziţie orice ofertă care se află în una dintre 
următoarele situaţii:  

a) nu sunt prezentate actele solicitate în forma în care au fost prevăzute în 
documentaţia de atribuire;  
b) sunt furnizate informaţii neconforme realităţii;  
 

Art. 6 Ofertantul are obligaţia de a prezenta toate documentele cerute prin 
"Instrucţiunile pentru ofertanţi", în forma solicitată, în condiţiile impuse prin 
documentaţia de atribuire.  
 
Art. 7 Comisia de selecţie are obligaţia de a respecta caracterul confidenţial al 
informaţiilor prezentate de ofertanţi, completând înainte de şedinţa de deschidere o 
declaraţie pe proprie răspundere care să ateste această obligaţie.  
 

Modul de prezentare şi depunere a ofertelor  
Art. 8 Ofertele vor fi depuse în conformitate cu precizările cuprinse în "Instrucţiunile 
pentru ofertanţi", din documentaţia de atribuire.  
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Art. 9 Prin "Instrucţiunile pentru ofertanţi" se va stabili şi perioada de valabilitate a 
ofertelor. Aceasta se va calcula astfel încât să fie acoperită întreaga perioadă necesară 
analizării ofertelor şi semnării contractului.  
 
Art. 10 Perioada de valabilitate a ofertei reprezintă perioada de timp în care valoarea 
ofertei nu poate fi modificată.  
 
Modul de lucru al comisiei de selecţie  
Art. 11. (1) Comisia de selecţie are obligaţia de a deschide ofertele la data şi în locul 
indicate în anunţul de participare.  
 
(2) Orice ofertant are dreptul de a fi prezent la deschidere. Comisia de selecţie nu are 
dreptul de a respinge o ofertă având ca singură motivaţie absenţa de la deschidere a 
ofertantului care a depus oferta respectivă.  
 
Art. 12. (1) În cadrul şedinţei de deschidere a ofertelor comisia de selecţie verifică 
modul de respectare a regulilor formale de depunere şi prezentare a ofertelor şi a 
documentelor care le însoţesc.  
 
(2) Plicurile vor fi deschise de preşedintele comisiei de selecţie, care are obligaţia de a 
anunţa următoarele informaţii:  

a) denumirea (numele) ofertanţilor;  
b) modificările şi retragerile de oferte;  
c) elementele principale ale propunerilor financiare, inclusiv preţul;  
d) orice alte detalii şi precizări pe care comisia de selecţie/negociere le consideră 
necesare.  

 
(3) Nicio ofertă nu poate fi respinsă la deschidere, cu excepţia ofertelor depuse după 
orele şi data limită stabilite în anunţul de participare.  
 
Art. 13 (1) După deschiderea ofertelor, comisia de selecţie redactează un proces-
verbal, în care consemnează denumirea participanţilor, preţul ofertelor, precum şi toţi 
paşii urmaţi în cadrul respectivei şedinţe (conform modelului din anexa 4) 
 
(2) Procesul-verbal se semnează de toţi membrii comisiei de selecţie şi de 
reprezentanţii împuterniciţi ai ofertanţilor, după care se comunică tuturor ofertanţilor 
participanţi la procedură. 
 
Art. 14 (1) După încheierea procesului-verbal prevăzut la art. 13 alin. (1), comisia de 
selecţie va întocmi raportul procedurii de atribuire, care va fi înaintat spre aprobare 
secretarului general. 
 
(2) Raportul procedurii de atribuire se elaborează înainte de încheierea contractului de 
prestări servicii (conform modelului din anexa 5) şi cuprinde cel puţin următoarele 
elemente: 

a) denumirea si sediul ANAT; 
b) obiectul contractului de prestări servicii; 
c) denumirea ofertanţilor participanti la procedura; 
d) descrierea succintă a modului de desfăşurare a şedinţei de deschidere, după 
caz, a şedinţelor de selecţie; 
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e) denumirea/numele ofertantilor respinsi si motivele care au stat la baza acestei 
decizii; 
f) denumirea/numele ofertantului/ofertantilor a carui/caror ofertă a fost declarată 
câştigătoare şi motivele care au stat la baza acestei decizii, 
g) dacă este cazul, justificarea hotărârii de anulare a procedurii de atribuire. 

 
Art. 15 (1) Orice decizie a comisiei de selecţie trebuie să întrunească votul majorităţii 
membrilor săi.  
 
(2) În cazul în care apar eventuale divergenţe de păreri între membrii comisiei de 
selecţie, preşedintele acesteia are obligaţia de a solicita reanalizarea punctelor de 
divergenţă, în scopul finalizării în timp util a etapei de selecţie a ofertelor şi de stabilire a 
ofertei câştigătoare. În cazul în care comisia de selecţie nu ajunge la un acord, decizia 
finală se adoptă cu votul majorităţii.  
 
(3) Membrii comisiei de selecţie care nu sunt de acord cu decizia adoptată au obligaţia 
de a-şi prezenta punctul de vedere în scris, elaborând în acest sens o notă individuală 
care se ataşează la raportul procedurii de atribuire.  
 

Art. 16 (1) Pe parcursul analizării şi verificării documentelor prezentate de ofertanţi, 
comisia de selecţie are dreptul de a solicita clarificări sau completări ale acestora, fără 
însă ca răspunsul la acestea să modifice în mod substanţial propunerea 
financiară/tehnică.  
 
(2) Clarificările solicitate nu trebuie să fie de natură să avantajeze un operator economic 
în detrimentul altuia. 
 
Art. 17. (1) Oferta este declarată descalificată în următoarele situaţii :  

a) a fost depusă după data şi ora limită de depunere sau la o altă adresă decât 
cele stabilite în anunţul de participare;  
b) a fost depusă de un ofertant care nu îndeplineşte cerinţele minime de 

calificare;  
c) constituie o alternativă la prevederile caietului de sarcini, alternativă ce nu 
poate fi luată în considerare deoarece nu a fost prevăzut expres în documentaţia 
de atribuire;  
d) preţul inclus în oferta financiară depăşeşte valoarea fondurilor aprobate pentru 
îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv şi în urma etapelor de 
negociere ulterioare selecţiei; 
e) nu satisface cerinţele caietului de sarcini; 
f) ofertantul nu transmite în perioada precizată de comisia de selecţie 
clarificările/completările solicitate;  
g) ofertantul modifică prin răspunsurile pe care le prezintă conţinutul propunerii 
tehnice şi/sau al propunerii financiare.  

 
Art. 18 Comisia de selecţie are obligaţia de a respinge toate ofertele declarate 
descalificate.  
 
Art. 19. (1) ANAT comunică rezultatul procedurii către toţi cei care au depus oferte, 
potrivit modelului cuprins în anexa 6. 
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(2) În comunicările către cei declaraţi necâştigători se vor preciza numele câştigătorului, 
preţul oferit de acesta, precum şi temeiul legal pentru soluţionarea eventualelor 
contestaţii.  
 
(3) În comunicarea către ofertantul câştigător se va menţiona preţul ofertat şi data la 
care acesta este invitat să încheie contractul, avându-se în vedere termenul de 
depunere al  contestaţiilor. 
 
Secţiunea IV. Încheierea contractului  
 
Art. 1 (1) ANAT va încheia contractul având ca obiect achiziţionarea de servicii, bunuri 
sau lucrari cu ofertantul declarat câştigător, numai după 5 zile de la data transmiterii 
comunicării rezultatului aplicării procedurii.  
 
(2) În situaţia în care ofertantul declarat câştigător nu semnează contractul, fie va fi 
invitat în vederea contractării ofertantul clasat pe locul al doilea, numai dacă valoarea 
ofertei acestuia nu depăşeşte valoarea estimată a contractului de pretări servicii, fie se 
va repeta procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică. 
 
Art. 2 (1) Contractul se întocmeşte de către consilierul juridic, va fi avizat de directorul 
economic si aprobat de secretarul general. 
 
Art. 3 (1) Factura fiscală aferentă serviciilor prestate, emisă în condiţiile stabilite în 
contract, se trimite la plata însoţită de procesul-verbal de recepţie finală.  
 
(2) După verificarea datelor acesteia, factura fiscală se certifică în privinţa realităţii şi se 
consemnează „bun de plată” de către personalul desemnat în acest sens. 
 
Art. 4. Dosarul original al achiziţiei se păstrează la ANAT timp de trei ani. 
 
Secţiunea V. Anularea procedurii.  
 
Art. 1 Decizie de anulare a procedurii de atribuire a contractului se poate lua, de regulă, 
înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire 
şi oricum înainte de data semnării contractului şi numai în următoarele cazuri:  

a) nu s-a depus nicio ofertă sau oferta a fost declarată descalificată; 
b) au fost prezentate numai oferte necorespunzătoare;  
c) circumstanţe excepţionale afectează procedura pentru atribuirea contractului 
de achiziţie sau este imposibilă încheierea contractului.  

 
Art. 2 Decizia de anulare nu crează vreo obligaţie a ANAT faţă de participanţii la 
procedura de achiziţie.  
 
Art. 3 Decizia de anulare va fi comunicată, în scris, tuturor ofertanţilor, menţionându-se 
motivele anulării.  
 
Secţiunea VI. Soluţionarea contestaţiilor 
 
Contestaţiile privind procedura de atribuire desfasurata în baza prevederilor prezentelor 
norme se adreseaza catre Comisia de selectie si soluţionează de aceasta. 
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Secţiunea VII. Termenele: 
 
Art. 1 (1) Termenele se înţeleg pe zile libere, neintrând în socoteală nici ziua când a 
început, nici ziua când s-a sfârşit termenul. 

(2) Termenele statornicite pe ore încep să curgă de la miezul nopţii zilei următoare. 
(3) Termenele statornicite pe ani, luni sau săptămâni se sfărşesc în ziua anului, lunii 

sau săptămânii corespunzătoare zilei de plecare; 
(4) Termenul care, începând la 29, 30 sau 31 ale lunii, se sfârşeşte într-o lună care 

nu are o asemenea zi, se va socoti împlinit în ziua cea din urmă a lunii. 
(5) Termenul care se sfărşeşte într-o zi de sărbătoare legală sau când serviciul este 

suspendat, se va prelungi până la sfârşitul primei zile de lucru următoare. 
(6) Termenele încep să curgă de la data comunicării înscrisurilor. 

 
Art. 2 Nedepunerea ofertelor în termenele stabilite atrage decăderea din termen. 
 
Secţiunea VIII. Constituirea comisiei de selecţie a ofertelor. 
 
Art. 1 Comisia de selecţie va fi numită prin decizie a secretarului general şi va fi formată 
de regula din trei membri şi 2 supleanţi, dintre membrii ANAT si ai executivului ANAT. 
 
Art. 2 Atribuţiile comisiei sunt:  
a) deschiderea ofertelor; 
b) verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare de către ofertanţi, în cazul în care 
acestea au fost solicitate prin documentaţia de atribuire; 
c) realizarea selecţiei ofertelor; 
d) realizarea negocierilor ulterioare cu operatorii economici, în cazul aplicării 
procedurilor de negociere; 
e) verificarea propunerilor tehnice prezentate de ofertanţi, din punctul de vedere al 
modului în care acestea corespund cerinţelor minime din caietul de sarcini; 
f) verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertanţi, din punctul de vedere al 
încadrării în fondurile aprobate pentru fiecare acţiune în parte; 
g) stabilirea ofertelor declarate descalificate şi a motivelor care au stat la baza încadrării 
ofertelor respective în aceasta categorie; 
h) aplicarea criteriului de atribuire, astfel cum a fost prevăzut în documentaţia de 
atribuire, şi stabilirea ofertei câştigătoare; 
i) în cazuri justificate conform prevederilor Secţiunii V din prezentul capitol, elaborarea 
unei propuneri de anulare a procedurii de atribuire; 
j) elaborarea procesului-verbal de selecţie şi a raportului de atribuire, astfel cum sunt 
prevăzute în prezentele norme. 
 
Art. 3. (1) În situaţia în care un membru al comisiei de selecţie nu are posibilitatea, din 
motive obiective (concediu legal de odihnă, concediu medical, delegaţie, etc.), de a-şi 
îndeplini atribuţiile rezultate din calitatea de membru al comisiei de selecţie, acesta va fi  
înlocuit cu un membru supleant, urmând ca în procesul-verbal/raportul de atribuire să 
se facă menţiune despre aceasta. 
 
(2) În cazul în care preşedintele comisiei nu are posibilitatea de a-şi îndeplini atribuţiile 
ce îi revin, din motive obiective, (concediu legal de odihnă, concediu medical, delegaţie, 
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etc.), acesta va fi înlocuit de un membru supleant, care va deţine şi calitatea de 
preşedinte al comisiei.  
(3) După procedura înlocuirii, calitatea de membru al comisiei de selecţie, inclusiv cea 
de preşedinte, este preluată de membrul supleant, care îşi va exercita atribuţiile 
aferente până la finalizarea procedurii de atribuire. 
 
(4) În scopul de a sprijini activităţile de selecţie, se pot desemna pe lângă comisia de 
selecţie specialişti externi, numiţi experţi cooptaţi. Experţii cooptaţi pot fi desemnaţi încă 
de la începutul procesului de selecţie sau pe parcursul acestui proces, în funcţie de 
problemele care ar putea impune expertiza acestora. 
 
(5) Decizia de desemnare a experţilor cooptaţi trebuie să precizeze atribuţiile şi 
responsabilităţile specifice ale acestora şi să justifice necesitatea participării lor la 
procesul de selecţie. Experţii cooptaţi vor elabora un raport de expertiză. 
 
Secţiunea IX. Notificări. 
 
Notificările formulate de ofertanţii nemulţumiti de procedura de atribuire se soluţionează 
în termen de 24 de ore de la comunicare de către comisia de selecţie. 
 
Anexele 1 - 7 fac parte integrantă din prezentele norme. 
 

SECRETAR GENERAL, 
LIVIU MORARU 
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Anexa 1 

 
 
 

Deviz estimativ 
privind estimarea valorii contractului  

având ca obiect achiziţionarea de servicii , bunuri si lucrari,  
 

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

 
1. Valoarea totală a serviciilor/ bunurilor/ lucrarilor  

................. ................................. ...………………….: 
 
 

2. Precizarea codurilor CPV 
  - .................................. cod CPV, valoarea .................................. 
  - .................................. cod CPV, valoarea .................................. 
  - .................................. cod CPV, valoarea .................................. 
 
 

 

Intocmit,       avizat: 
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Anexa 2  

 
INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI 

 
SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA 
DENUMIRE,  
ADRESA:  
TARA 
LOCALITATEA 
COD POSTAL 
TELEFON 
FAX 
E-MAIL 
PERSOANA DE CONTACT 

 
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI 
DENUMIREA CONTRACTULUI 
DESCRIEREA SUCCINTA A CONTRACTULUI 
DURATA CONTRACTULUI 
POSIBILITATEA DEPUNERII DE OFERTE ALTERNATIVE  

 
SECTIUNEA III: LEGISLATIA APLICATA 
Norme interne privind atribuirea contractelor de prestări servicii, bunuri si lucrari  

 
SECTIUNEA IV: CRITERII DE CALIFICARE (in masura in care sunt solicitate 
pot fi una sau mai multe din urmatoarele): 
SITUATIA PERSONALA A OPERATORILOR ECONOMICI 
CAPACITATEA DE EXERCITARE A ACTIVITATII PROFESIONALE 
CAPACITATEA TEHNICO-ECONOMICA 
CAPACITATEA TEHNICA 
DEPOZITE VALORICE SI GARANTII SOLICITATE 

 
SECTIUNEA V: PREZENTAREA OFERTEI 
LIMBA DE REDACTARE 
PERIOADA DE VALABILITATE 
MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI 
ADRESA LA CARE SE TRANSMIT OFERTELE 
DATA SI ORA LIMITA PENTRU DEPUNEREA OFERTELOR 
DATA SI ORA LIMITA PENTRU DESCHIDEREA OFERTELOR 
 
SECTIUNEA VI: CRITERII DE ATRIBUIRE 
CEL MAI MIC PRET 
OFERTA CEA MAI AVANTAJOASA DIN PUNCT DE VEDERE TEHNICO-
ECONOMIC (caz in care va fi mentionat si algoritmul de calcul) 
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Anexa 3  

 

ANUNŢ DE PARTICIPARE, 
invitatie 

 
- Model - 

 
 

 
Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor 

 

Adresa la care se transmit ofertele 

 

Limba sau limbile in care trebuie elaborata oferta 

 

Adresa, data si ora deschiderii ofertelor 

 

Daca este cazul precizari referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii 

economici trebuie sa le prezinte in scopul verificarii declaratiilor sau completarii 

documentelor, prezentate in prima etapa pentru demonstrarea capacitatii tehnice si 

economico-financiare. 

 

In situatia in care criteriul de atribuire a contractului este oferta cea mai avantajoasa 

din punct de vedere tehnico-economic, algoritmul de calcul al punctajului, metoda de 

atribuire, precum si invitatia adresata posibililor ofertanti de a contacta anat. 
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Anexa nr. 4  

 
 

PROCES-VERBAL 
de analiza şi selecţie a ofertelor 

 

    
Incheiat astazi, ____________, cu ocazia deschiderii ofertelor depuse in vederea 
atribuirii contractului de achizitie publica de servicii avand ca obiect servicii 
________________, cod CPV __________________________. 
 
Comisia de selecţie numita prin Decizia SG ANAT nr. ………...... din data ..........., 
compusa din: 
    ___________________________________, presedinte 
    ___________________________________, membru 
    ___________________________________, membru 
    ___________________________________, membru 
    ___________________________________, membru 
 
a procedat astazi _________________, orele _________, la sediul ANAT, la 
deschiderea ofertelor depuse. 
 
Presedintele comisiei de selecţie declara deschisa sedinta de deschidere a ofertelor si 
da citire componentei comisiei. 
 
Presedintele comisiei de selecţie face precizarea ca, prezenta procedură de atribuire a 
contractului de achiziţie, se realizează în baza normelor interne aprobate prin Decizia 
nr. ………../……………….. 
 
 Denumirea/numele ofertantilor: 
    1. S.C. .............................. 
    2. S.C. .............................. 
    3. S.C. .............................. 
 
Denumirea operatorilor economici a caror oferta a fost respinsa la deschidere: 
 

Nr. 
crt. 

Denumire operator economic Motivul respingerii 

Ofertă întârziată Alte motive 

    

    

 
Presedintele comisiei de selecţie a ofertelor declara cursul de referinta care va sta la 
baza compararii preturilor la evaluarea ofertelor prezentate intr-o alta moneda, ca fiind 
................... . 
 
Presedintele comisiei de evaluare deschide plicurile ce contin: 

- documentele de calificare 
- propunerea tehnica 
- propunerea financiara 
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Documentele de calificare prezentate de catre ofertanti: 
 

OFERTANŢI S.C………………… S.C………………… S.C………………… 

    

    

    

    

    

    

    
 

Preturile ofertelor sunt: 
 

Nr. 
crt. 

Denumire ofertant Preţul ofertei 

   

   

   

 
Rezultatul analizei ofertelor: 
 

Nr. 
crt. 

Denumire ofertant Preţul ofertei Admis/respins 

    

    

    

 
Presedintele comisiei de selecţie declara oferta câştigătoare în temeiul Cap. ……., 
Secţiunii ……., art. ………din Normele procedurale interne aprobate prin Ordinul 
Ministrului nr……………/……………… 
 
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, în două exemplare originale, 
ambele având aceeaşi valoare juridică, azi …………………………………  
 

  COMISIA DE SELECŢIE: 
    _________________________ presedinte ___________________ (semnatura) 
    _________________________ membru _______________________ 
    _________________________ membru _______________________ 
    _________________________ membru _______________________ 
    _________________________ membru _______________________ 
 
REPREZENTANTII OFERTANTILOR 
    S.C. ________________________/________________ (semnatura) 
    S.C. ________________________/________________ (semnatura) 
    S.C. ________________________/________________ (semnatura) 
    S.C. ________________________/________________ (semnatura) 
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Anexa 6  

 
 

RAPORTUL PROCEDURII 
de atribuire a contractului de prestări servicii  

 
având ca obiect ................. 

     cod CPV ......................... 
 
     Sursa de finanţare .................... 
 
     A fost publicat un anunţ de participare: Da [ ] 
                                               

Anunţul de participare a fost publicat în data de ........................ în .......... . 
Invitaţia de participare a fost transmisă la data de ................. către următorii 
operatori economici:                                               │ 
1. ....................................                                       
2. ....................................                                      
3. ....................................                                       

 
Comisia de selecţie, numită prin Ordinul ministrului nr. ........../….........,                                        
compusă din: 
1. ..................................., preşedinte 
2. ..................................., membru 
3. ..................................., membru 
4. ..................................., membru 
5. ..................................., membru 

     a procedat în data de ....................., la orele .........................., la deschiderea 
ofertelor. 
     

Au depus oferta următorii operatori economici: 
     1. S.C. ................................... 
      2. S.C. ................................... 
      3. S.C. .................................. 
 

Au fost respinsi în cadrul şedinţei de deschidere a ofertelor următorii operatori 
economici: 
 

Nr. 
crt. 

Denumire operator economic Motivele 
respingerii 

1   

2   

3   

4   

 
Cursul de referinta care a stat la baza comparării preţurilor la selecţia ofertelor 

prezentate într-o alta moneda a fost ............................................. . 
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Preţurile citite în cadrul şedinţei de deschidere a ofertelor: 
 

Nr. 
crt. 

Denumire ofertant Preţul ofertei 

1   

2   

3   

4   

 
    În urma examinării ofertelor au reiesit următoarele: 
 
    Denumirea/numele ofertanţilor respinsi şi motivele care au stat la baza acestei 
decizii: 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea ofertanţilor Decizie 

Admis Respins 

1    

2    

3    

4    

 
    În urma evaluării ofertelor au reiesit următoarele: 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea oferta Calificativ  Decizie (se 
completează 

admis/respins) 

  

1 Oferta depusa de                                  
S.C. …………………. 

  

2    

3    

4    

 
    (Pentru "calificativ" se menţionează: oferta descalificată) 
 
 
    În urma aplicării criteriilor de atribuire au rezultat următoarele1: 
 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea oferta Ierarhie  

1 Oferta depusa de S.C. ………………………  

2   

3   

4   

                                                 
1 Nota: Se va menţiona în cazul în care au existat şedinţe de negociere ulterioare, potrivit normelor 
procedurale interne, paşii urmaţi de comisia de selecţie, şi decizia adoptată de aceasta. 
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Faţă de cele de mai sus, Comisia de selecţie: 
 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
 

În conformitate cu prevederile art. ……….. din Normele interne ANAT, ofertantul 

câştigător este ........................., cu o oferta de ............. lei, respectiv ............ euro, fără 

TVA. 

 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul raport al procedurii de atribuire în 2 

(doua) exemplare astăzi, .............., la sediul autorităţii contractante. 

 

Dacă este aplicabil, justificarea hotărârii de anulare a procedurii de atribuire: 

.......................................................... (motive) 

 

 

COMISIA DE SELECŢIE, 

 

    .............................. preşedinte ...................... (nume şi prenume)                       

(semnatura) 

    .............................. membru .......................... (nume şi prenume)                       

(semnatura) 

    .............................. membru .........................  (nume şi prenume)                       

(semnatura) 

    .............................. membru .......................... (nume şi prenume)                       

(semnatura) 

    .............................. membru .........................  (nume şi prenume)                       

(semnatura) 
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Anexa 6 b 

 
 

ANAT 
 

 
        Bucureşti: _____ 
        Nr.:______ 
 

Către:_______ 
Fax: _______ 

 
 

COMUNICARE 
 

 Vă aducem la cunoştinţă că, urmare analizei ofertelor primite pentru atribuirea 

contractului de __________________ având ca obiect ___________________, în 

perioada _______________,  oferta dvs. a fost declarată necâştigătoare, cu un preţ al 

ofertei de ______________ lei, sau punctaj .......................,  fiind aleasă oferta 

__________, care a oferit cel mai mic preţ/obţinut cel mai bun punctaj pentru serviciile 

menţionate mai sus, şi anume _______ lei, inclusiv TVA. 

Contestaţiile privind procedura de atribuire a contractului de prestări servicii 

având ca obiect …………….. se pot depune până la data de ……………., la …………… 

şi se soluţionează potrivit dispoziţiilor Normelor interne de achizitii ale ANAT. 

 

În speranţa unei colaborări viitoare, 

 

Cu stimă, 

 

 

Director  

_____________ 
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Anexa 6c 
 

 
 
 

DIRECŢIA .................................................. 
 

 
 
           Bucureşti: 
_____ 
           Nr.:______ 
 

Către:_______ 
Fax: _______ 

 
COMUNICARE 

 
 

Vă aducem la cunoştinţă că, urmare analizei ofertelor primite pentru 

atribuirea contractului de prestări servicii/ lucrari/ bunuri având ca obiect  

___________________, în perioada _______________,  oferta dvs., înregistrată 

cu nr. _________________, având preţul de _______________ lei/euro, inclusiv 

TVA, a fost declarată câştigătoare. 

Vă invităm în data de _______________, la sediul instituţiei noastre, 

pentru a încheia contractul. 

 

Cu stimă, 

 

 

Director  

_____________ 
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Anexa 7 
 
 

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII 
 
 
1.Părţi contractante: 
 
S.C. .......................................................... S.R.L./S.A. cu sediul în 
........................................ Str. ............................................................ Nr. ......, 
înmatriculată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul .........................., sub nr. 
J0.../................./...................., tel/fax .........................., C.I.F. ...................................., 
cont  ........................................ deschis la Trezoreria ................................, reprezentată 
prin ............................., în calitate de PRESTATOR.   
şi 
ANAT (sau ANAT Services SRL) cu sediul  in Bucuresti, str. Horia Macelariu nr 59, et 
4, ap 401, sector 1, C.I.F. 26369185,  cont …………………, deschis la banca 
………………………………….., reprezentată legal prin Liviu Moraru, secretar general, 
şi Olimpia Filip, director economic, în calitate de BENEFICIAR 
 
2. Definiţii  
2.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:  
a. contract - prezentul contract şi toate anexele sale;  
b. beneficiar şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în 
prezentul contract;  
c. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către beneficiar, în baza 
contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor 
asumate prin contract;  
d. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în 
anexa/anexele la prezentul contract, pe care prestatorul se obligă, prin contract, să le 
furnizeze beneficiarului in legatura cu serviciile prestate conform contractului;  
e. servicii – activitatile a caror prestare fac obiectul contractului;  
f. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează 
greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului 
şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt 
considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte 
catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, 
enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un 
eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, 
face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia dintre părţi;  
g. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 
3. Interpretare  
3.1. - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma 
singular vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de 
context.  
3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă 
nu se specifică în mod diferit.  
      
4. Obiectul contractului constă în prestarea de servicii, cumpararea de bunuri sau 
lucrari  privind ............................, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini 
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nr.........../.............. şi ofertei prestatorului nr............./............, anexe la prezentul 
contract . 
 
5. Preţul contractului şi modalitărţi de plată 
5.1. Preţul contractului este de .................... lei, inclusiv T.V.A., şi  reprezintă valoarea 
rezultată din raportul întocmit de comisia de selecţie, înregistrat sub nr. 
......../................... 
5.2. Preţul este ferm şi nu se modifică. 
5.3. Plata se va efectua ........................., prin virament bancar, cu ordin de plată, pe 
baza facturilor fiscale emise de prestator şi acceptate de beneficiar, şi a procesului-
verbal de recepţie care va consemna îndeplinirea tuturor obligaţiilor asumate de către 
prestator. 
  
6. Durata contractului 
Contractul întră în vigoare la data semnării şi îşi încetează valabilitatea odată cu 
îndeplinirea tuturor obligaţiilor asumate prin contract (recepţia serviciilor şi achitarea 
facturilor fiscale).  
Sau 
Contractul se încheie pe perioadă determinată, începând cu data semnării şi până la 
data de  .............................................  
 
7. Obligaţiile părţilor semnatare: 
7.1. Obligaţiile PRESTATORULUI 
a) să presteze serviciile care vor face obiectul prezentului contract în conditiile precizate 
in caietul de sarcini nr. ........../..............., anexă la contract, si asumate in oferta nr. 
................/...................., ce face parte integrantă din prezentul contract; 
b) să presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare prezentat în propunerea 
tehnica. 
c) să încheie cu beneficiarul procesul-verbal de recepţie al serviciilor ce fac obiectul 
prezentului contract; 
d) Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de 
proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de 
echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în 
legătură cu produsele achiziţionate, şi 

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu 
excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea 
caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 

 
7.2. Obligaţiile BENEFICIARULUI: 
a) să efectueze plata pentru serviciile prestate, în condiţiile şi termenele prevăzute la 
art. 5 din contract. 
b) să recepţioneze, în condiţiile art. 9 serviciile ce fac obiectul prezentului contract. 
 
8. Penalităţi, daune - interese 
8.1 În cazul în care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste să-şi execute 
obligatiile asumate prin contract, atunci beneficiarul are dreptul de a deduce din pretul 
contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0,1% din pretul contractului pentru 
fiecare zi de intârziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor. 
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8.2 În cazul în care beneficiarul nu onoreaza facturile în termen de 30 de zile de la 
expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o 
suma echivalenta cu 0,1% din plata neefectuata pentru fiecare zi de intarziere până la 
îndeplinirea efectivă a obligatiilor. 
8.3. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, 
în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de 
plin drept, fără a fi necesară îndeplinirea vreunei alte formalităţi şi de a pretinde plata de 
daune-interese.  
81.4. Beneficiarul îşi rezervă  dreptul de a denunţa unilateral prezentul contract în 
termen de 30 zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute şi care 
conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea acestuia 
ar fi contrar interesului public. 
 
9. Receptie si verificari  
9.1 Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 
conformitatea lor cu prevederile din oferta prestatorului si din caietul de sarcini.  
9.2 Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract.  
9.3 Receptia serviciilor prestate se efectuează la predarea acestora, pe bază de 
proces-verbal de recepţie, în care se va consemna îndeplinirea tuturor obligaţiilor 
asumate de prestator prin contract, şi prin caietul de sarcini, semnat de reprezentanţii 
mandataţi ai părţilor. 
 
10. Forţa majoră 
10.1 Forta majora, asa cum este prevazuta de lege, este constatata de o autoritate 
competenta si exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 
10.2 Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, 
dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 
10.3 Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte 
parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la 
dispozitie in vederea limitarii consecintelor. 
10.4 Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare 
de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept 
a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinda celeilalte daune-
interese. 
 
11. Notificări între părţi 
11.1 În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea 
celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul/nr. fax prevăzut în 
partea introductivă a prezentului contract. 
11.2 În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin 
scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de 
destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare. 
11.3 Dacă notificarea se trimite prin fax sau e-mail, ea se consideră primită în prima zi 
lucrătoare după cea în care a fost expediată. 
11.4 Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt 
confirmate prin intermediul uneia din modalităţile prevăzute la aliniatele precedente. 
12. Încetarea contractului 
Prezentul contract încetează în următoarele situaţii: 

a) la împlinirea duratei pentru care a fost încheiat; 
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b) prin acordul părţilor, consemnat în scris printr-un act adiţional; 
c) prin reziliere, în cazul în care una din părţi nu îşi execută sau îşi execută 

necorespunzător obligaţiile contractuale. Rezilierea va opera de plin drept, fără 
nici o altă formalitate, fără a fi necesară punerea în întârziere şi fără intervenţia 
instanţei judecătoreşti ; 

 
13. Litigii 
13.1. Părţile au convenit ca orice litigiu în legătura cu derularea contractului, care nu s-a 
stins pe cale amiabilă, se va supune soluţionării instanţelor judecătoreşti competente de 
pe teritoriul României. 
 
14. Limba care guvernează contractul 
14.1 Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
15. Legea aplicabilă contractului 
15.1 Contractul va fi interpretat conform legislaţiei în vigoare din România. 
 
16. Clauze finale 
16.1 Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între 
părţile contractante. 
16.2 Prezentul contract, împreună cu anexele (caietul de sarcini nr. ........./..........., oferta 
prestatorului nr. .........../..............., raportul comisiei de selecţie nr. ...............), reprezintă 
voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau 
ulterioară încheierii lui. 
Prezentul contract, conţinând ............ file, s-a încheiat astăzi ....................., în două exemplare 
originale, ambele având aceeaşi valoare juridică, câte unul pentru fiecare parte contractantă. 

 
PRESTATOR                                                                         BENEFICIAR, 
 
 
S.C. ............................      ANAT,  
 
 


